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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

ـــاد       بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

 
 الحاج خلیل هللا ناظم باختری      

 همبورگ ــ جـــرمنی             
 AA-AA: تنظیم و ویرایش            

 
 

 
 

 تعـح طبیصال
 

 چـــرخ فلک ایـن جهان نبود ـون  ــآزمـ زمان نبود       در و ـای زمین بنــ اگــــر کاش   ای

 کاروان نبود قـــافـــــله و رفــت و د وـــی       آمــثیر آدمـــــتکــ  حکمــــت نــــــبود و آدم 

 ه مــردم بی خانمان نبودســـتم بـــ ـلم وگــــــــدا       ظـ ایــ و شــــــاه  ۀفلسف و بود انسان نـ

 بـی گمان نبود درد کـــمر بود ونوش       پـــیری نــ عیش و و وانی فصل جـ بود ون طفلی 

 تــــــرس جان نبود تر وداک و بدم       فــــکر دوا به  دم لیفــتک و تـعــی بضابیــــمار بــ

 اق عـــالـــــــم هستی عیان نبودنفـ و سبز       خشم  و سیاه سپید و و سرخ ان وزب و وم ــقـ

 دیگران نبود و ن م ـان  دوی جعـ و آن       خصم  و ن ای ـوفــــیر  ــــتــ ۀفتن شما و ـا وـمـــــ

 فغان نبود آه و ــه ونــــالــ ـبود وجهان       مظلوم نــ  درین وت اشق  رســـم   و  ودم نبـظالــ

 وان نبودـج ـــیر وردن پــمـ و  قتال گی       قتل وزند و رگ م ۀ سلسل و  راقــــــــفـ  درد  

 ان نبودــاز بتنــ و  یئوفـــا یب و ن       معشوق ـآتشی ـق  و عشــ ســوز دل  بود ون عــاشق 

 کالن نبود ـرد ولفت خ  ا   کـــه مهر و ،دمدیـ       ءبــــاـر  ـاق و زان ــزیـع دوســتان و ین ب در

 سو خزان نبود یک و تازه ارـسو بهـ  ار       یکـصد نه صد لیل و و یگانرنگ رنگ زند

 یعت امان نبودصالح طبـ  در دی کـه ـان       دیـــدرین می و ـم اندزد وعسس شــریک هــد

 معرفت ارباب  محضر   ه ب سخن  «ـمـاظـن»

 امتحان نبود  مغــــفرت   و  ـردم بــــیانـکـــــ
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