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ادبی ــ فرهنگی

الحاج خلیل هللا ناظم باختری
همبورگ ــ جــرمنی
تنظیم و ویرایشAA-AA :

بهار ما
بهـــار ما چه بهـــار است سـبزه زارش کو؟

کجاست بــــــرگِ درختان و شاخسارش کو؟

ت بـــــــاغ بـــابــــر و قـــرغــه
کجاست کیفی ِ

کجـــــــــاست شــرشـرۀ آب و آبشارش کو؟

کجاست میلۀ پغمان کجاست جوش و خروش

کجاست موج گـل و باغ و جویبارش کو؟

کجاست دشت و دمـــن الله هــای صحرائی

کجاست بــادیـــــه و کوچــی و دیارش کو؟

سیر چـمن یا کجـــاست بلبل و گل
کجاست
ِ

کجاست نغـمــــۀ قمـــری و یــا چنارش کو؟

ت ش ِه محـمـــود
کجاست دبـــدبــــــه و شوک ِ

تـــاج افتــــــــخارش کو؟
کجاست سلطنت و
ِ

گــــذار آزادی
کجاست قـــائـــ ِد بنیــــــــــــان
ِ

ت قــــــــــوم و اعتبارش کو؟
کجاست َمرتبَ ِ

ب شـــــــــرق احمدشاه
هر جهانتا ِ
کجـــاست ِم ِ

ب بـــابـــا و شهسوارش کو؟
کجــــاست َموک ِ
لطف شهریارش کو؟
کجاست ُخلق خـوش و
ِ

کجاست قــاری و بیتاب و شـایق و خســته

ف روزگـارش کو؟
کجاست عشقری و کیـ ِ

شعر صـفا
انــــور بسمل کجـاست
کجاست
ِ
ِ
ادر آل است
خـــروج دیو و دجـــال است و م ِ

نـــام نــــامدارش کو؟
چــــه شـد خلیلی و آن
ِ

روزگــار ظاهــــــــــرشــاه
ت
کجاست امنـــی ِ
ِ

روی گلعذارش کو؟
فــــرشته خــوی و پـری ِ
ت زار است غمگسارش کو؟
وطن به حــال ِ
هــــــزار پشته شـد از ُکشته ها مزارش کو؟

جهالت است برادرکشی ست خیره سری ست
شهیدان خـــــــویش مـیدانــد
خــــدا حســــاب
ِ

ســـرشک دیدۀ نــاظـــــــم ُمدام می ریزد
ِ
مگو کــه شــعـ ِر تـر و نظــم آبــــدارش کو؟
مراد از "قائ ِد" ،بنیان گذار "میرویس نیکه" است
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