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ادبی ــ فرهنگی

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

خا ِر غم
ت مرحوم شیخ ال ُشعراء احمد صدیق "حیا":
به استقبال ازین بی ِ
اگر کس دیــن و ایمـانی ندارد
یقـین ُکن عـزت و شانی ندارد
وطـــــــن ســــردار و سلـطانی ندارد

دوای درد و درمـــــــــــــــانی ندارد
ِ

حــــال کـــابـــل ویــرانـه گـــــریم
به
ِ

ال پریشانی ندارد
کـــه جـز حـــــــــ ِ
روای انســـانی ندارد
کسی پـــــــــــــ
ِ

آور خونــــریز و ظالم
چـــرا جنگ ِ

حکــــم قــــــــرآنی ندارد
عمــل بـــر
ِ

مسلمانی اگـــــــر ایـــن است هیهات
مــیان تــــاجـک و پشتون و اُزبـک
ِ

شــریعــت هیـچ پــــــــرسانی ندارد

سراسر وحشت است و قتل و غارت

شهـید و کـشـته تــــــــــاوانی ندارد
ـدر ذره ایمانی ندارد
به قـــــــــــــــ ِ
ــار جنگ پــــــایانی ندارد
کــه کـــــــ ِ

مسلمانی که باشد آتش افـــــــــــــروز
روی زمینیم
مگــــــــــــــــر ما فتنۀ
ِ
ـر بیگانگان است
کسی که نـوکــــــــــ ِ

غــــ ِم کـفــــــــــــر و مسلمانی ندارد
ب بند افغانی ندارد
کــــه تــــــــــــــــا ِ

طــوق لعنت
خــــــدایــــا بشکند ایـن
ِ
وطـــن از خـــا ِر غــــم پژمرده گشته

بــهار و بـــــــــــــاغ و بسـتانی ندارد

نه گندم نی جواری و نه خـــرمن

زمــــین داریم و دهـــــــــــقانی ندارد

کجا شــد گـاو و گوسپند و چـــراگاه
هــــزاره ،اُزبک و پشتون و تاجک

کنون یـــک رمــه چــــــوپانی ندارد
گــــــر آزاد اســـت ارمـــــانی ندارد

چــها ســازم دریـــــن دنیای ِغربت

کـه دوغ و تـوت و تلخــــــــانی ندارد
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شـور بلــبل
نـــه بلـــبل دارد و نــی
ِ

ت بـدخشانی ندارد
چـــــــو گلـــــــگش ِ

طیورش رنگها دارد چـــو طاووس

ــرغ غــــــــــزلخــوانی ندارد
ولـی مـ ِ

ـهر کوه و دامن
دلـــم تنگ است بــ ِ

درینجـــــا کـــــوه و دامـــــانی ندارد

سخـــن امشب گلوگیر است ناظـــم
ـــوای عــــــــندلیـبانی ندارد
نـــــــــ
ِ
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