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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرھنگی
    

  اج خليل هللا ناظم باختریــالح     

    ٢٠١۴ اکتوبر٢۶ھمبورگ ــ        

   

  آخرين قسمِت رباعيّات و دوبيتيھا

  )بخش دوازدھم( 

  "درد دل افغان" مدير مسؤول مجلۀ

  ارديـغانـت افــــــــــمـھوا$ رد م       خدمتگزار و ، دانشوراجوھ  ای

  امگارــک و شاد اشيد واصحت بغم از جان تان زايل شود       ب درد و

  ؤولا مدير مسرن محترم محمد سرور در موردِ 

  عقاب آريانا مجلۀ

  شب خدمتگزار ملک ماست دانشور رناست       روز و ن دکتور وزد من

  داستخ ردِ م و  کمـــــحمُ  توار واس   يان    غاناف  دتِ ــــــــوح ت8ش  در 

  انکار

  بار کردهم8مت ــــارــک  عجب ار کرده      ــــرادر قـب  رادر باــب

 ار کردهــــکان  راـــچ م دانيـمن  ه مکتوب ونه احوال نه پيغام     ن

  

 باور به بيگانه

  ديگر رفته راهِ  رده وــرھا ک        رادرب  رآخـ و  تهفدر گُ راب

  انه ندارم ھيچ باورـــــاينچنين است        به بيگ الھی آشنا گر

  عودتش از وطن سخندان بعدِ  به اسيرِ 

  ار مبارکـــــدار مبارک       صد بفرصت دي  ه وطنب رفتی

ار مبارکـــــصد بندار مبارک       ـــوط دارِ ــدي ذتِ ـــم لـــھ  

  اشکال ومحنت  بی  اقبال      لع وشود با طا وصلی که ميسر

ار مبارکـــــصد ب   کرار مبارک    ــگفتن ت آن می ارزد از  
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  خواھیعذر

  ،خاطره جان عدم اشتراک به عروسی وحيد و خواھی نسبتِ عذر

  تاريخه که ب ،نعمت هللا مختار زاده دوست عزيزم دختر

  :پنج بوده دوھزار و سه سپتمبر
  

  طر شدمـمض وده وــــرق آلــــدر ع  ر شدم      ر از خجالت تـــــديگ ارِ ب

  غايب وغير حاضر نز محضر شدم   اطره     ــخ يد وــوحــروسِی در ع

  نکته دان

  ل دانش در بيان استـــاھ يان است       نشانِ ـع کارا وـقت آشـحقي

  نکته دان است و  يدــهللا سدــاستحقيق کردم        و و ديدم ناظم ـچ

  گلبرگ نورانی سر محرر مجلۀ به جEلِ 

  چون گنج رسيد و چون گوھر ر وچون دُ   پنج رسيد      ار وــچ ، يک وسه شماره

  ج رسيدـــــاز رن عدب  و ست زد شستی مُ    ا    برگ مـــــــــگل اصلِ ـــدسته دسته ح

  

   

 


