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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  
  الحاج خليل اهللا ناظم باختری

  همبورگ ــ جـــرمنی      
  

  
  
  ٢ربت ــ ــنوای غ

  

  )ومسبخش (
  

     های تيدوب و اتيرباع
  

  وسف يوسف يمحمد محترم استادان استاِد زباِن از
  یامان سِهيل ِريمد سابق

  ديبردار دست نامطلوبی کارها از
  است خوب و پاک ِنيد ک يدمــق تا سر ماِ نيد       است عقوب يوالدم اِمن و وسف ينم ـاِمــــنـ

  است لوبمط نا کاِر ک يقتـال و قـتل و کشـتن       ُمصطــفا و خــــــدا حـکِم در مسلمانانی ا
  

  انسان ِريخ بهِر
  است نيآفر  مغـ راــچـ  مدان ینم       است نيُمسلم ِريخ بــهِر از مـال

  اجسام و است انسان ِريخ بهِر که       الماسـی معــنا گرم دانـــد ینمـ
  

  معرفت باِغ
  صفاست و صلح و وحدت نهاِل عمرش حاصِل       بجاست نـامش کنديمی خدمتگزاری کس هر

  خداست ناِم اغبانب شسِت  زدِِم رب  نيرــــــآفـــ       معرفـت باِغ ِیگلها شودی م ـراوتــپـــرطـ
  

  معرکه ُدکاِن در
  است باور خالِف ديگوی م چه هـر        است بهتر باشد خاموش اری کرز

  است منتر گـاه شودی م ترانی گـاه        مـعرکه دکــاِن دری دارم ونــــچــ
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  غفلت بحِر ِقيغر
  ديند ميسو نظر ک يتجاهـل از و ديشن ا        يديشن کمی کرز گوِش کردم اديفر قدر هر

  ديپر سـر از کــه آب نــدارد گريدۀ چـار        رودی م ـايدر قعِر در دمـبدم ِقيغر چون
  

  دانش و عقل ساِل
  شـتد به هم و ده به هم و شهر به هم      هشت و هشتاد و صد وسه کهزاري

  گذشت هنيم در نگ،ــج و جهل وقت      است ريوفـــتـ و دانش و قلعـ ساِل
  

  یتاجک خواِن آواز ايثر شبنم
  است ايثر شبنم       است ما دِل باِب و داردی خــوشـ آواِز

  است ايثر شبنم       است نما جلوه گلۀ شاخـ قدم به تا سر

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


