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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    

 جرمنی ـهمبورگ          
 AA-AA: تنظیم و ویرایش       
  

 
 

سیاهِشامِ   
 

  ءالُشعرا ملکمحترم  ۀتخمیس بر سرود

"اسیر"محمد نسیم   
 

نفس غــافالنه می گذرد       دمــبدم ایـــن زمانه می گذرد هــر  

غانه می گذردـچ زم چنگ ونوِش شبانه می گذرد       ب عیش و  

عـــاشقانه می گذرد ۀـمـــنغـ  

 جـــرِس کـــــاروان نمی ماند      زنــدگــی جــــاودان نمی ماند

ان نمی ماندـــــحقــیقت نش از      ان نمی ماندزمـ ایـن زمـین و  

 آن نشان وین نشانه می گذرد

گدا چه می نـازی       غافل از حاِل ما چه می نازی ادشاه برپـ  

جا چه می نازی بـرای خـدا چه می نـازی       بر سرمال و از  

 نـــازت ای نازدانه می گذرد

ل شود به حکم خداچقدر مشکل اسـت ســـیر فنا       چون توک  

قافله را بقا       دیــدم ایـن کاروان و هِ ـدعاقبت بـه راــرســ یم  

 کــه ازیــــن آستانه می گذرد

ودیودی       مــی شــنیدم صـــدای داوآفـــریــن بــر نــوای داو  

دیودی       فـُـرصــِت نغـمه های داووآی آی داو رســــد تــــــا  

ـا تــرانه می گذردرود بـ یم  

http://www.afgazad.com/


www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    2 

ما ۀتـران ـوج گل وـــــما       یـــاِد مـ ۀالنـ بهار و یــاِد بــاغ و  

ما ۀدان ـردند آب وــــما       بســته کـ ۀـانـــبــیداد از زمـ داد و  

دانه می گذرد دل هم از آب و  

 زنــدگــانی نشود راحِت جان       مــی نگــنجد درزبـــان وبیان

است زاوضاِع جهان       دسِت تــاریکِ ارتجاِع زمـانآشـــکار  

 مــی زنــد تــازیانه می گذرد

 نــه پــادشاه نه سپاه می ماند       نــه دگــر کرچ وکاله می ماند

آه می ماند       حیــــف شــــام ســیاه می ماند گـریــه و نـالــه و  

 پــرتــو بــی کرانه می گذرد

یر زکف       یــک بیک میرود وزیر زکفعسکر ولشکر وامـ  

ب وسفیر زکف       شــاهــِد زنــدگــی اسیر زکفنای و {ناظم}  

 گر کنی صد بهانه می گذرد

 

 

 

 

 


