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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

کانادا ۲۱ :آگست ۲۰۱۸م

انجنیر فضل احمد أفغان

عید سعید اضحی
روز استرداد استقالل
با عرض تبریکات صمیمانه خود و فامیلم حضور هموطنان عزیز که در چهل سال گذشته نه عید و نه استقالل واقعی
داشته اند و هر روز را از روز پیشتر به مشکالت عدیدی دیگری د ست و پنجه نرم میکنند به امید اینکه فرزند صد
یق و وطنددوست با خدا چون شاه امان هللا خان غازی و هم میهنان سر بکف وقتش که استقالل و آزادی مادروطن
خود را از یوغ استعمار انگلیس وقت حاصل نمود ،رهبر دیگری آزادیخواه چون زنده یاد شاه امان هللا خان در سر
زمین بالکشیده ما سر بلند و به اتکا بخداوند و نیروی ملت فداکار و قهرمان افغان مجددآ استقالل و آزادی افغانستان
عزیز را از د ست خونخواران جنایتکار امروزی که برای تداوم جنگ و ریختن خون بیشتر و تحقیر و توحین ملت
أفغان بلک واتر را که بخاطر جنایات شرم آورشان از عراق رانده شده بود در عوض نظامیان خود جاگذین میکند
حاصل تا ملت رنجدیده ما با خوشیهای واقعی از آزادی و اعیاد خود استقبال نمایند من در حالیکه عید سعید اضحی را
و آزادی نودو نوه سال قبل را برای فرد فرد هموطن گرانمایه و نهایت عزیزم تبریک و تهنیت عرضمیدارم به آرزوی
اعیاد و استقالل واقعی ،اینک به استقبال استقالل واقعی یک قطعه شعر استاد محمد ابراهیم خلیل را که در صفحه
۲۲شماره ششم نشریه مؤرخ سنبله ۱۳۲۲هه ش هرات به نشر رسیده حضور هموطنان عزیز وطندوست در ذیل تقدیم
میدارم

لوایی استقالل
شاغلی محمد ابراهیم خلیل

شراب حب وطن هرکه را بساغر نیست
خبر ز نشه پرکیف مهر مادر نیست
به ظل روح نواز لوایی استقالل
هزار سای ٰه بال هما برابر نیست
بفرقش هرکه نزد تاج فخر استقالل
بنزد اهل خرد دوستدار کشور نیست
به باغ دهر بری نیست ب ٰه ز آزادی
نگر به چشم حقیقت که سرو بی بر نیست
بچشم عقل ندارد ز سنگ و گل فرقی
بملت آنکه بهیخواه و قوم پرور نیست
مکن دریغ زجان بهر حفظ آزادی
کزین متاع نکو هیچ چیز بهتر نیست
پی ترقی خاک وطن بجان میکوش
که هم ترازوی این خاک پر بها زرنیست
چه الف حب وطن میزنی بخدمت کوش
که قول بی عمالنم خلیل باور نیست
د پاڼو شمیره :له  1تر1
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