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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
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ـــاد       بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

 همه سر به سر تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

   

 الحاج خلیل هللا ناظم باختری       
 همبورگ ــ جــرمنی               

 
 

 

 

 "قتیحق رـوهـگ"
 

 رهیغ و اتی  رباع ها،یتیبدو
 

  (مبخش نه)

 
 نگفت خو و گفت هچ  ا  

 

 نگفت پشتو وی فارس و گفتی پنجاب وی ســند         نگفت اردو بجز طالب و گفتمی بفارس من،

 نگفت خو و گفت اچه و کرد خـنده  غافـــلت از        روـــــبــ واپسی برآمــــدیخِه را از گفتمش

 
 دهشت و وحشت

 

 باد انسان قـــــاتـل کیــــکای بـــــر        باد ستانیترور بر  قـحــ  لعـــنتِ 

 باد وانیح و دد و ـوـــــــــید ۀویشـــ        زیتـس و جهل وی رانیو و وحشت

 
 یخاکسار وی اریشهر

 

 است خوش همی اریشهر و است خوش همی خاکسار       است خـوش همی خاکساری پــادشاه لباسِ  با

 است خوش مــهی بـــار بـــرده و اتــثب و فقرۀ گوش       اتیحـ و نفس وعزتِ  کین خلقِ  و ــکین نـامِ 

 
 ست؟یک فرمانروا
 

 فــرمانروای گرید ـــای اســتی کـــرز        ما ُملکِ  انـدر کــه دانـدیم چه کس

 گشا مشکل گـــرهِ  ـــدیبکــشا کـــه تــــا        است گم در سر وطن  کار  ۀرشت
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 خان زیچنگ تا روانیانوش از
 

 مـــردمان انِ یمـــ دری ئهــــا قصه بــمانـــد تــــا        داستان و است ناول قتیحق دری زنــدگـانــ

 خان زیچنگ جهان اندر تــگش رهـــشه تیجنا در       وان ریـنوش بشد عالمۀ شهر دالــتــــعــ در

 
 است جازم   و است جواز

 

 کاشتن عالم بهی دیــامـــ لِ نخــ       انگاشتن ــتــ  یانسان خــور در

 داشتن زن و دنیپوش و خوردن       حالل راهِ  از سته اجازه هـم

 
 هنیم هجران
 

 جانم و  جسمی ب من که میوـگی نم        ناتوانم و  ریپ  کـــه ــمیگــوینم

 روانم و روح و تـــن ســـوزدی هم       هنیــمـــ هــجرانِ  آتــشِ  کنیول

 
 زپروای های گول

 

 یِ کشور  کی از آور ــامـنــ شــاعرِ        یِ آور نام ــرِ ـــشـــاعــ مـشناسیم

 یِ پر و بالی ب لحظه پـــردهـــری م       خوردی می نیچ ُخردی های گول

 

 
  


