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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

   

 الحاج خلیل هللا ناظم باختری      
 همبورگ ــ جـــرمنی             

 
  

 

 "قتیحق رـوهـگ"
 

 رهیغ و اتی  رباع ،هایتیبدو
 

 (مبخش هفت)

 
 غربت ی  نوا

 

 ام کرده گم شتنیخو هم ام کرده گم وطـــن هـــم       ام کرده گم وطن گــمراهــان جمــع   ان  یمــــ در

 ام کرده گم چمن و ـاغبـ و هکـاشـــانـ و خــانـــه       ماتمسرا نیدر من و است وغم د در جهان کی

 

 روزــهیس کابل
 

 است آالم و است مــاتم و وغــم درد و فغان        تاس آرام ی  فضای ن و چمنی ن و باغ نه

 است شام از تر هیس لــــکاب روشن روز   که        ؟یظلمان روزگار   رــــگم تــوی ا ـــدهیدن

 

 باستان نوروز و صلحی آرزو
 

 نیزمـــ افغان ش  ــیآسا و ملــت صلح سـال         نینــوی آرزوها و دیامـــــ سال   نــو سال

 نیمستضعف ما حال   بر ُکند رحمت خدا رــگ       نیاُلمــرسل ختــــم و واال دیســ ل  یطف بــر

 

 است تلخ قتیحق دنیشن
 

 دندینشن و حرف توان و تاب شان گوش   نــدارد       دندیلغز کذب و بیفـر گودال   به  مــردم بس ز

 دندیرنج چارهیب مـــن   از دوســتانــم  ــکیــکای       گفتمی نم ار کاش یا است تلخه ای نکت قتیحق
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 ؟جنگ ای صلح

 

 غم هیلو ،ریتعز هیلو ، ریتشه هیلو       بم هیلو دعهـــُ خ هیلو جرگه هیلو

 بدمــدم نگــج که ای و  صلح هیلو       ما ملک در نیاز بعد باشد چه تا

 
 طالب کار   ازی ادگاری

 

 را ـهـخـــان دادن قـــــبالـــه قـــــلم ـــکی        را ـــگانــــهیب و ُکــشتن را شتنیخـــو

 است بــوده طــــالــب کــــار  ی الـــه ـاـی        است بوده   جالب و است ننگ ـــۀ لک

 
 یفرزانگ

 

 ستیفرزانگ داشتن روتـم و احسان و لطف       ستیوانگید زدن دامــن را ضیتبع آتش  

 ستینامردانگز  کردن پا ـریز را ورچگانمـ       بجا دباش مستضعفان کـــردن  ی ریدستگ

 
 رضوان گلشن  

 

 شود رضوان گلـــشن   حـــبتم   ی  رو از ـــدیبـــا        شود ن رایو مملکت نیا چرای افغان تو گر

 شود سوزان آتش   در ـشدـُ کی مــ آدم هــــرکــــه        است بوده  دوزخ نار   اندر قاتلی ا توی جا

 
 ارمان و مقصد

 

 ماست وطنداران مـــا جــــان   و جســـم        ماست جان و زجسم بهتر وطن چون

 ماست ارمان و مقصد جـــرگه هــیلـــو        ـــاــــمـ درد ی  دوا بــــاشـــد شورتم

 
 است؟ نیچن برادر ایا

 

 است نیزم سو کی مانـــآس سو کی به       است نیاُلمب حق میکــر خــداونـــد  

 است نینچنیا بــــرادر ـاـــــبـــ بــــرادر       رادربـــ ـــخ  یب کشــدی مــ بـــرادر

 
 ما بهار  
 

 ام دهید نهاران و ـــلیل و هــجرت        ام دهید روزگـارانی جــفا بــس

 ام دهید افغان و آه و اشک و  خون       هارب فصل   در هاللـ یاـجه ب نم


