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ادبی ــ فرهنگی

الحاج خلیل هللا ناظم باختری
همبورگ ــ جرمنی
تنظیم و ویرایش :پورتال

شکست دل
به استقبال این بیت شیخ الشعراء محترم احمد صدیق حیا :
تا توئی در بند تن از عالـم باال مپرس
ای اسیر نفس از روح فـلک پیما مپرس
از گذشت روزگـــار رفـــته ســر تا پــا مــپرس

از فـراق میهن از امروز و از فردا مپرس

گاه در شوق وصال و گاهی در هجران وغــم

از امــید و ناامیـدی هـــای ما اصال مپرس

وای بر مجــنون که رنج سنگ طفالن مـی کشد

حال آن بیــچاره را از محـفل لیـــال مپرس

خوبرویان را دلی چون سنگ خا را بــوده است

آشکارا بوده است از هیچکس بیجـا مپرس

آرزوهائی کــــه از یاد وطــــن در خــاک شــد

از فقیر و از وزیر ،از مفلس و دارا مپرس

در دیار غـــــربــــت و اندر سرای دیــــگران

از شکـست دل صدائی بشنو و از ما مپرس

مردن آوارگان هـــر جـــا کـــه باشد ماتــم است

از سـپید و از سیاه از پیر و از بـرنا مپرس

ملـت افــغان ســـتان چون در و گوهر بــوده اند

یک برابر بوده اند از عالی و ادنـا مپرس

آنــکه در راه خـدا سر مــیدهــد جــان مـــیدهد

جان به جانان میدهد ازعاشق شیـــدا مپرس

مقـــصد مـن از جــهــاد فـــی سبـــــیل هللا بود

از قــومانــدانان قاتـل از تفنگ واال مپرس

رهــــــروی دیــدم که دل با یـک تمــاشا میبرد

از مسلمان و یهـود و گبر و از ترسا مپرس

afgazad@gmail.com
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هرچــه می خــواهد بخواهد بنـدۀ دانا مپرس

آن یکی در مسـجد و آن دیـگـری در صـومعه

صنعت و تعـبیر و تفـسیرش نمیدانم که چیست
جـــــــان من از "ناظم" حـل این معما را مپرس

afgazad@gmail.com
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