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 21/03/2016                                      ولی احمد نوری
 

 «آوارگان نوروز»سروده  جاویدان 

 ،شعر و ادب دری و سردار شعرای معاصر افغانستان و منطقه قافله ساالر اثر

 "خلیلی افغان"استاد خلیل هللا  زنده یاد 

از میالدی 1979 -هـ ش  1358 در سالاسارت افغانستان در اولین نوروز این اندوه نامه  نوروز 

کاری و خیانت عناصر فروخته طرف رژیم کمونیست جهان خوار شوروی به هم

در عالم یأس و نومیدی ، گروه های نابکار "خلق" و "پرچم"وطن ه و خائن ب شده

آسمان بی کران سروده  در  وسروده شده که جای خود را در قلوب داغدار مردم 

 است. نمودههای جاویدان ثبت اوراق تأریخ زمین و زمان 
 

 نوروز آوارگان

 ـایــــدونیــــن کــفنـان ره نـگشــخدر کشور   ـدنــیایـــ امــسال کـه نـــوروز بـــه ـوییدگــ

 ب پـــرخـنــده نــشایـــدـرا ل انــزدگ مــــاتـم ـد ـچمــن نـغــمــه شــادی نـسـرایـه بـلـبـل بـ

 وای وطن دان  ـیـد از خاک شهـون می دمـخ
 

 وای وطن وای ای

 انرا چه بیابـــان چـــه گلستـ خونین جگران ان ـه زمستــرا چه بهــار و چــ نگلگون کفنا

 رخسار یتیمانه ه بـوسـد بـکس نیست زن ـران ویــ در خـــانــه   ،زده در کشور آتـــــش

 وای نفـک ردهـم تن به دوزد که نیست کس
 

 وای وطن وای ای
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 3از 2

 امروز دـاز خاک تو مستی و جنون می دم  د امروزـو خون می دمـهر سنگ ت از سینه  

 می دمد امروز چرا زرد و زبونوآن سبزه  امروز  دـدم ون میـآن الله چی دیده که نگ

 وای سمن رخست بخون پا و سر و سرو وُ  س
 

 وای وطن وای ای

 از تویی توــر نـردار و سزاوار به هس  راز تویی توــای برهنه پا، سرو سر اف

 از تویی توــن ملک ز آغـده ایــرمانــف  رباز تویی توـس و فاتح  و دشمن شکن

 مرز کهن وای یندر تو کسی نیست ازغیر 

 وای وطن وای ای

 که با سود گران سنگ سرمایهنی صاحب   گنه اورن کار آیدت امروزه بنی تاج 

 کس نیست که پیروز شود جز تو درین جنگ  گحیله و نیرن صده خورده ب خون دل تو

 ن وایــای بازوی رزمنده  زنجیر شک

 وای وطن وای ای

 و انوار الهیستــدر گردش چشمان ت  تنصر خدائیس در بازوی توبشتاب که 

 شمشیر تو روشنگر اسرار سمائیست  تکشائیس کشی و قلعهتو لشکر  آئین

 و دمن وای بهر دشتتأریخ تو ثبت است 

 وای وطن وای ای

 ش به فریاد حزینتکس نیست دهد گو  زمینت زخون بار که روید جز الله  

 جز نام خدا نیست دگر نقش نگینت  زت به جبینتـه  عـوسـد بـتأریخ زن

 و زمن وای زینت ده اعصارای نام تو 

 وای وطن وای ای

 و درودندـا کشت امید تبا درس جف  دا را به ته  پاشته سودندــقرآن خ



  

 

 

 3از 3

 ودندـرا جمله ربـگرانقدر تار ـآث  آمیخته با زهر فضای تو نمودند

 بر پا و سر شیر ببستند رسن وای

 وای وطن وای ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زنان و مردانی اهداء به 

 ن وطن شاخاک و که برای آزادی 

 .یده اندو قدم و درم جنگ دلیرانه با قلم

 


