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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

   

 الحاج خلیل هللا ناظم باختری     
 همبورگ ــ جــرمنی             

 

  

 

 "قتیحق رـوهـگ"
 

 رهیغ و اتی  رباع ها،یتیبود
 

 (مبخش شش)

 
 لتم بیتعذ

 

 ستین دارالحساب و پـُــرسش روز   کر  ـفـ در       ستین کتاب و خدا فکر   بـهی گه طـالـب

 ستین صواب فکر   به و است قدرت فکر   در       است ملت بیتعذ ی  پـ در هـنوز مــظــالـ

 
 وطن اوضاع   قت  یحق

 

 شیقت رانیا و اضیر  شده افــغان دشــمن       شیـقت تانـپاکس و هند ه،یروس و کهیامر

 شیقت مسلمان و فرک،  ـنندکی م پاه ب فتــنهی       غرب هم و  یشرق هم  ، یعرب اراتام

 
 جرگه هیلو شواز  یپ به

 

 میشو ارید آن ی  ابــنا و هنـــیم فکــر   بـــه        میشو کار مرد   و مینیبنش هم گرد به

 میشو کامگار ــرگهـــــج عسل   از کـــه ایبــ       میشو دچار سر امیا ی  تلخ به چـــرا

 
 وطنی دور درد  

 

 است گون دگر من حال   خدا به متیگــو چــه       است چون تو حال    که  ینوشت  نامه جوف به

 است خون جگر و خسته تــنم و بابکــ مدلـــی       پرسی م چه وطـن دوراز{ اظــمنـ}حــال   ز
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 است نیرنگ کمر و کوه
 

 است نیرنگ سحر و شام بنگر را شب و روز       است نیرنگ بشر بهــر   عجــب چــهی زندگان

 است نیرنگ کمر و کوه دمن و دشت و ســبزه       ودهآلـ خـــونه ب گشــته چــقدر مــرغــزاران

 

 سفسطه
 

 کشال حرف   و ـــدیگویم سفسطه        کمال و ازعـلم است مغرور آنکه

 شودیم  مــردم ه  بـدخــوا و  دشمن       شود یم گژدم ش  ین چون او شین

 دگر ز  یچ کی و است چیه خفا در       نظر در ــدینــمای م عــالــم عقل

 
 یخودشناس راه  

 

 است آل مادر   مرو ــهـــراهـیب       است کشال راه که مشو آزرده

 است کمال مه و است تیانسان  ی    ناســش خـود راه   ـن  ــرفتـ راه

 

 وسرشتکین
 

 پول و انــد ایدنـــ فـــکر   در گرانید       قبول شد حق  رحمت را انیصاف

 رشتســـ ــکوین و آزاده دگــــــر آن       زشت دار کر و وهیش رای کی آن

 
 نو سال
 

 ُکنندی باستان نـــوروز   از ریتکف طـــــالبـــان       ُکنندی مان شاد و ادیفر نو سال   در گرانید

 ُکنندی رانیو و ُکشتار نــو سال   در بانطـــالـ       ُکنندی عمرانی ها کار نو سال   در انگرید

 
 یاست هرچه
 

 یستین افغان قوم   از تــــو هکــ میگوینم ای       یستـین مسلمان ظاهر در  که میگوینم من

 یستین انانس که دانمیم کیلی است چه هر       استی ن افغا توی کاال وی اسالم تو شیر

 
 کربال شد عشرتسرا
 

 پا و دستی ب و آواره و چارهــیب زن و مرد       ها پشته شد اـه کشته از و رانهیو مملکت

 ربالـــک شد کــربال شد ـربالـکـ شد کـــربال       ماتمسرا شــده اـــمـــی عشرتسرا ـــهن  یم

 
 یمضطر وی نوکر

 

 یا کرکرده خود گوش   تیبرا از گفتم هرچه      ی ا کرده ضطرمُ  قوم ان  یم در را شتنیخو

 یا کرده کافر ی  پا در سر که روشن ما چشم       عجب باشد شود کافر نــوکــر   مسلمان گر


