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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

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 ــ فرهنگیادبی 

 

     الحاج خلیل هللا ناظم باختری      
  ــ جرمنی همبورگ              

 
 
 

 

دل شکست    
 

 : صدیق حیا محترم احمد ءبه استقبال این بیت شیخ الشعرا
 

 

 رسباال مپ  م  ـعال بند تن از در  یـئوت ات

 لک پیما مپرسـروح ف ای اسیر نفس از

 

 فردا مپرس و از  امروز میهن از فراق  رس       ازپ  ا مپـ تا رســ ته ار رفـــــگذشـــت روزگ از

 ما اصال مپرس ای ـــــــــهدیـناامی ید وام م       ازــغ جران وه ی درگاه و شوق وصال  گاه در

 ال مپرسـلی محــفل    از را   چارهی کشد       حال آن بیــمجــنون که رنج سنگ طفالن م ای برو

 کس بیجا مپرس چـهی است از وده است       آشکارا بوده ــرا ب خوبرویان را دلی چون سنگ خا

 دارا مپرس فلس وم   از ،وزیر از یر وفق د       ازـــاک شخـ در  نه  از یاد وطـــی کــــائآرزوه

 ما مپرسز ا بشنو و ی  ئصدا دل ست شک از  گران     ـدیــ سرای  اندر  و ـربــــت ــــدر دیار غ  

 رنا مپرسب   از یر وپ یاه ازس از  پید وسـ از    م است   ــباشد مات ه ـکـ جـــا ردن آوارگان هـــرم  

 دنا مپرسا   عالی و اند از ر بوده ـرابــک بی    وده اند   ــوهر بـگ و رد   ت افـغان ســـتان چونملـ

 دا مپرســشی عاشق   ان مـــیدهد       جان به جانان میدهد ازــیدهـــد جـدا سر مـخــ راه  در که آن
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 تفنگ واال مپرس  از ل ـقات  دانان  ومنقـــ د       ازو  اد فـــی سبـــــیل هللا ب  ــهجــ مقـــصد مــــن از

 از ترسا مپرس و گبر ود وـهی و یبرد       از مسلماناشا مبا یک تمـ دل   که  روی دیــدمــــرهــ

 دانا مپرس ۀدـهد بخواهد بنمی خوا چـه  عه       هرومص  ری درـگدیـ آن  مســجد و آن یکی در

 که چیست یدانم سیرش نمتفـ بیر وتعـ و  صنعت

 معما را مپرس ل این ـــــح «ناظم» جان من از


