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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
   

 اختریالحاج خلیل هللا ناظم ب       
 رمنیهمبورگ ــ جــ                

 AA-AA: تنظیم و ویرایش           
 

 استقامت دوای  

 من یک زخم  کاری  در قلب   اندیشه داری       زدی   در دلــت  گفتیچو 

 یـــــاران نیستم ۀملـجــ  آن بی وجدان نیستم       مــن از  مـــن از یــاران  

 ــک  دوستدارانـکــه غــافل بــاشم از احوال  یاران       نـــباشــم غمــشریـ

 خندان باشند و  سـرخــوش  همیشه   اران مــن شــادان بــاشند    ـاگــر یــ

 مخــــــندان بــاش ــب وــل شادان باشم       تبــسم بر  دانـــد که مـن  خـــدا

 وم بینمــــمــــوه ۀ مغـــموم بیــــنم       بــه یک انـــدیش را   اگـــر یـاران

 نشیری ان  ـشود این ج غمگین       فــرامــوشـم  یران وشوم ح پریشان می

 بــه جــــــودر  غــم  ُدنــیا نمی ارزد      بگو جــان  برادر  م داریـچــه غـ

 ـداوامُ  ـان  من اندیشه ات را       کـــه مـــن دکـتورم از درد وـای جـ بــگو

 رونــــق  نـو هـنه ُربـــاط وــغــــم کُ       یک سـر  جو نمی ارزد جهان بـــا

 ؟کامرانی عــیش و  شــد ایــام    چه       ؟مــن شور  جوانی  ان  ـجـ شد کجا

 زمـــانـه اعتبار است  نـــه بـــاالی       پایدار است  زنـدگانی نــه عمر و

 مــــا یکجا  نمی ســوزد کسی بــــا       شیرین  خــود ما  ز از جـــان  جه ب

 مــنی راأمـ و  جـهان  وزدنمی ســ       رمنی راـــــــفـقط آتش بســوزد خ

 تاراسکه تـاثـیری ب و است       دوای درد  کاره ب است تدبیری تقدیر چو

 د غــم را دمادمزن یم جــا ه هــرب       ُرستم دست  مرد چوگان است وه ب

 هم عـامل هستی شــاعــر و دبیر و       عاقل هستی  تو مـرد    عــزیز  من
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 ند مشـت  دمــادمـبـــاال کُ  ســـر چـو       حکمشت  مُ میک م فرق  غ ربزن ب

 روانش کــه فـرسوده شــود روح و       اتـوانشجان  نـه ب  ـنـحـــوالـــه کُ 

 همین است {ناظم}ۀ ب نسخر  ــُمج

 اینچنین است  تــاسـتقامــــ دوای  


