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 Literary-Cultural ــ فرهنگیادبی 
  

 الحاج خلیل هللا ناظم باختری    
 رمنیهمبورگ ــ جــ            

 پورتال :تنظیم و ویرایش         

 

 

 به امیِد یک روز درخشان

 عصیان آفریدند و  ــــرمـجـ و ناه ـــان آفریدند       گـــه انســـــک آن روزی از

 شیطان آفریدند بـــــــالِی جـــــان مــــــــــا اوالِد آدم       عـــــــزازیل است و

 ـیابان آفریدندبــــ غــــــوِل    هــــمه     مـــــــادِر آل   دجـــال و دیــــو و دد و

 جران آفریدندهـ   ـــی وصــل،ئوطن لیلی وش اسـت ومن چومجنون       بــجا

 بهاران آفریدند   ــگامِ هنــــــ  قرنفل       شــــب مشک و ــــبر ونـکابــــل عه ب

 فرا وان آفریدند  ـبلُسنــــ  و به قرغه       گـــــل   و  بــه پغمان و  زبـه کاریـ

 دندپروان آفری ار اطراِف،ـــانـگوِر شمالی       بـــه چــ وشِ ـجـــ خـــــروش و

 وهساران آفریدندکــــ      احی       عجــــایـبنـــو و ـرد در گـ و کاپیسا  بـــه 

 بــــامیان آفریدند و   ـخـــبلـ  قــدیم است       شــکوهِ   جــــهان از افتـــخاراِت،

 دندـــردان آفریمــــــزاِر شـــــاِه مــــ    گـُـــهربــارش چـــــه گــویم    آثـــارِ  ز

 ـبرغان آفریدندا شــــســـرپــــل تـــــ      اندخوی  تــا ملـِک   میــمنه و زار ـم

 ـدخشان آفریدندک       عجـــب شـــــــهِر بـــایبــ بغالن و کـــندز و ـار وتخــــ

 ـــندلیبان آفریدندنــــــواِی عـــــــــــــ     اغ  ب در راغ و بـــه گلگشِت چـمن در

 ــغمان آفریدندلـــ آخــر       اســــــد آبـــــــاد و اِد اکـــبر بـــود وــجــــالل آبـــ

 ـیدان آفریدندتــــا بــــه مـــ وگر       مـــعادن ــبـــــه پکــتیا بــه پکتیکا بــه لـــ

 کــــان آفریدندشــــوکِت شـــاهاِن غـــزنه       بــــه تـــــاریــــِخ نـــیا کوه وــُ ش
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 ـگواران آفریدندل       هـــــواِی خـــــوشــــزاب نداب وبه ارغـ وی وــبه شاهج

 ی زمستان آفریدندفایش       نـــه بــــرف و نـــشهِر باصـ  و  ارقــــندهــ بــــه 

 احســان آفریدند ــل وفضـ عالم       فـــروغ و فـخِر دو  ۀـــرقــــــــفیِض خـ ز

 ـرفـــان آفریدندوعـــ جــامـی       نــــهاِل عــــلم  انصار و ۀــــه شهِر خواجبــ

 ـان آفریدندمــرجـ یـــــاقوت و انسور       ُدر وــچـخ و *ستانلگ و ــان ــاُرزگ

 ـان آفریدندـدامـــــ ـوه وــبه هـلمند       غــــناِی کـ ورات وــبه غ به بادغیس و

 ان آفریدنددگـــر جـــــ تاجک       یکی جـــسم و  و  تونپشـ و ک اُزب زاره،هـ

 ــــان آفریدنددرمــــــــــ درد و فا اسـت       دوا وصـ  و  صلح  یبـــــقای آدمـ

 امید است  اظمسحر نـ  تا شب  ســـرِ 

 ـان آفریدندکـــه یــــک روِز درخشــ

 

 

 

 اشاره  آن به والیت مذکور راه است که با ذکرهای والیت فولسوالی یکی از "گلستان"  *

 .شده است     

 

 

 

 


