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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  الحاج خليل هللا ناظم باختری     
    ٢٠١۴ می دھمپانزھمبورگ ــ       

    
   

  ات و دوبيتيھا رباعيّ آخرين قسمتِ 
 )بخش چاردھم(

  ء دعاتجایال ستاد وحرمت ا

  نسبت ضايعۀ وفات استاد علی رضوی

  نشان صاحِب نام و  و ـيان       چيره دستــدر ب و از اسـاتــيذ بــديـع 

  ــنانو بـاِغ جِ ـت ماوای  و ن ــ مسکای رضوی از خدا خواھم ھمی      

*****  

  در وصف شعر نمله ادنی

  از نعمت مختارزاده

  بالی تــان بــا دوِد سپــند د وود در   گـم شـد   گزنـ ھـا ورظدر امان بـاشـی الھی از ن

  ُخجند شود پيدا نه در بلخ و عالی است      نی به کندز ميو بزرگ شعر نملۀ ادنی که يک

*****  

  دوران روشنی

  افغان ستانان       روشنی افگند اندر خطــــــۀ آسم حق پرتوفگن شد در زمين و نور

  مد سپيدی در تماِم ُملک مان جھالت زوده شد       يک قلــــم آورانِ ھای دآن سياھيـــــ

*****  
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  زاده مختار نعمت جانِ مزاحجواِب ه ب

    مــرِد قصه پـــرداز نـــباشــــد ورک يی کهد ورک يی که    سـاز نـباشــه سخن شاعـر کـ

  باشـــد ورک يی کهــبـــاز نــرنظ گلـــباز و روز به انديشۀ عشق است      نعمت که شب و

*****  

   روزگاران جفایز

  جز از ھوای گلشن ھوِس دگر ندارمه خدا که پر ندارم        به  ب،اسيِر دردمندم وـچ

  ی اثری اگر ندارمنــــوائبی  ز کنم ه جفای روزگاران به قفس فتاده مرغم        چ ز

*****  

  ترک عادت مشکل است

  قت يک قلم محبت استـــ   در حقيــگفتمش ناظم بــرادر نعمت است     

  قت است مشکند        ترک عادت مشکل ور مزاحت ميــــگاھی گـاھگــ

*****  

  تاعتذار از غفل

   مــن غـــافل از آن، نام شان        از قـــلم افُـــتاده مشفق  در سخـــنورانِ 

  مانـ گ بيدون  ـــدیــــــــــ احــمِ است        ھاش ورنه از ياراِن ناظم بود و

*****  

  بود به استاد عبدالکريم نواب يادتحفۀ

  طـــوِر يـــادگــاره ی بـــاشد با  تحـــفه اکسار     ن از جـــانِب اين خــــــــــھـــيرپ

  سـه شــد شـــمار ـبر يخـــن چـــل وـرويش چون سپيد خالص است       نم رنگ و

*****  

 


