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  الحاج خليل هللا ناظم باختری        

  رمنیــھمبورگ ــ ج               
  
  

  
 
  

  رصۀ گيتیـدر ع
  

  زمستان گله دارد  ھای ــــــ شب ســـردیِ  ارد       از له ده درين شاِم غريبان گکس کـ ـرھـ

   لِب نان گله دارد  ـوردهور       بيچاره کـــه نـــاخــيج انــدر شـِب د  مسافر شـدم ادِ ـيـ ربـ

  حيران گله دارد   و ـشتهـــگـســـــر و مشکِل ھجران       آواره  راِق وطن وفـ ب زش رھـ

  پنھان گله دارد و وامـــانــده   و انــــده    درمــ ُکجا شــد    يچارهب  ـلِ ابکـ ن  آ ويــــرانگر

  ــتِن انسان گله داردــشـــاکُ نــ شــــتن وـ گيتی       از کُ ۀ که درعرص ــاتــل چــه بال بودهق

   افغان گله دارد اتــلِ  قـ چـــون  شــده  ان افغان       افغ بههخود به سِر کشت کشد وخود مي

  ته پشيمان گله داردـــــفگـنـــا يم       از گفـــــــته وئوــــگن يم وــوئـــگب ـفتيم ونگـ تيم وگفـ

  رده کــه انسان گله دارد کــ ه گناهـ     انسان چــ است  آن نکته ھمين گويم ويک نکته ھمي

  پلوان گله دارد ــته وِر پُشـــه ســ    گــــاھـی بـگاھی به لِب جوی    ِر چشمه وه سـگاھی ب

  داالن گله دارد ه وچوپــس کـ و رصت چــو ميسر نشود بــر سِر بازار       در کــوچه ــفُ 

  الن گله داردـــــــطف ه وھمـــساي ه زھی بـه لـِب بام       ھمــسايگا ــِب ارسی وگاھی بـه ل

  ازغـِم ھجران گله دارد ه سحرـــب تـــا بـخواھی        شه نازعـــاشِق آشفته چه خواھی چ

  غم خود زآن گله دارد طريِق  ه ب س کـ ر  ھـاريست     ذ گله گــايگهِ ــدنــيا کــه ھــمه جــ

  ايمان گله دارد  و بمــذھــال و ذھــب آدميزاد اسـت       از مـ  فساد افگِن ھـر هشيطان ک

  ارشده ب بيگانه ۀ شـان ه ســـرِ کــ}اظــمن{

  گله دارد دوران  ۀايفـــرومـ رِخ چـ از 
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