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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 ــ فرهنگیادبی 

 

 اج خلیل هللا ناظم باختریــالح      
 رمنیجـــ همبورگ                 

 پورتال: تنظیم و ویرایش             

 

 

 شاهِد معرفت

 درخوِر محبت استیک قلــــم مَوَدت است          مـنمای ه انشاء میـــآنچ

 و اهـل تـبار و شهرت است        درخوِر محبت است  ـِر آزادهـــــشـاعــ

 هم مسا صبح وهم ب      امه سرا  ـــــــــچک  اهیـــقصیده سرا و گــ گاه 

 پای بنِد صنعت است        درخوِر محبت است و  روض ـــــپیرِو علم ع

 اِر سرسریـدری        نیست ک بکِ ـساِن سی سی و که تارش بـرِز رفـط

 درخوِر محبت است   رِو حقیقت است     ــرهـ نوا و خوش صدا و خوش

 ُکند می  ُسنبلِر یـسـ    کنُد     ریاد و غلغل میــــفــ و بلبل در چمن ـهمچ

 درخوِر محبت است    نغمه هایش دلکش و پرشور و پرحالوت است    

 ـمنــــــرِی کـوکـو بزن        در تماِم انجـو قم کـرشکـــن ـطـــوطــِی ش

 درخوِر محبت است    و نشان و شــهرت و مرتبت است      صاحب نام

 تا بیکران را چه گویم از زمین تا آسمان        از کران   وصف شعرش

 و باد و باران میشود قیامت است        درخوِر محبت است رعد و برق 

 ندمیکُ   قیل را  فیل    ند     ـرا فـیل میکُ   بیچاره د پشۀـواهـر بخـگـــــــــ

 درخوِر محبت است     معرفت است    شاهِد  ار نباشد سحر و جـــادو، 

 که تعریف میُکند یا     ند    کُ  توصیف می زود  را گر بخواهدکسی ـره

 درخوِر محبت است    وای بـــر حــاِل کسی کو نزد وی مالمت است    
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 در آشـناست آشـــنا    ریِق آشنائی چون برادر با وفــاسـت     ــــــــط در

 درخوِر محبت است    رفاقت است     ـانی الیِق ــــــــــدر زندگـا  وفـــاب

 و نسـب  زادۀ اصل    نگـفتم از لقب      هــــم  ـون نگـفتمـام وی را چـن

 درخوِر محبت است      از لؤلؤ و مرجان و طال هم قیمت است  {ناظم}

 

 :امــــــانع
ارجمند را برایم فرستاد، یک کتاب  شاعرکه نام این  اولین خوانندۀ گرامیی

 !انعام خواهد گرفت ،گرانبها و ارزندۀ ادبی

 

 

 

 (2112فبروری  12همبورگ ــ )


