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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 ادبی ــ فرهنگی

   

 الحاج خلیل هللا ناظم باختری       
 رمنیهمبورگ ــ جـ                

 

 

 

 غم خار  
 

 ":حیا"د صدیق احم ءبه استقبال ازین بیِت مرحوم شیخ الُشعرا
 

 ایمـانی ندارد اگر کـس دیــن و

 شانی ندارد ن عـزت وـُ ین کـیق

 

 ــانی نداردـــــدرمـــــ  و  درد سلـطانی ندارد       دواِی   و  وطــــن ســــردار

 نی نداردپریشا  الِ ـــــــه جـــز حــکــ     گــریـم   ه ویــران  ــلحــــاِل کـــاب ه ب

 انی نداردانســـ  ــروایِ ـــــپــــ کسی      ارت  ـغ قتل و است وسراسر وحشت 

 قــرآنی ندارد حکــــِم  ر ــــب  ظالم       عمــل   و  ـریزخونـ آوِر  جنگ  راچــ

 سانی نداردـرپــ  ت هیـچــــــشــریعــ  ت     هیها است   ـنایـ  اگــــر  مسلمانی

 ـاوانی نداردتــــ شـته ـُ ک و ید ــــــزبـک       شهـاُ  و  پشتون  و  کـاجتـ مــیاِن 

 ــــدِر ذره ایــــمانی نداردــــــــه قـبـــ  ـروز     ــــآتــــش اف اشـــدب که مسلمانی

 ایانی نداردپـ  جنگ ــاِر ــــــکــ زمیـنیم       کــه   رویِ   نۀفت  مــــا ر ــــــــمگ

 مسلـمانی ندارد ــــفر وـــــــِم ُکــبیگانگان است       غــــ ـِر ــــوکـــنـ  که کسی

 ـند افـــغانی نداردــاِب بـــــــعنت       کــــه تـــل  ایـن طــوقِ   بشکند خـــدایــــا 

 بســتانی ندارد و ــاغ ــــــبــ  و هار گشته       ب  پژمرده غـم  رِ وطـــن از خـــا

 ـقانی نداردــدهـ  و م داری ــین ـــــه خرمـن       زمـن و  جواری نـی  ـه گندم نـ

 ـوپانی نداردــــــچـ ه رم ک یـ نون ک  چراگاه       گوسپند و شـــد گـــاو و جاک

 ـانی نداردـــارمــ تاس آزاد رـــــــاجک       گــت و پشتون   و ک اُزب  زاره،هـ
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 ــانی نداردـــــتلخ وت وتـ ه دوغ وکـ     دنیای ِغربت    ــنـدریــ  چــها ســازم

 دخشانی نداردب  گشِت ـــگلـ  شـوِر بلــبل       چـــــــو  نــی  نـــه بلـــبل دارد و

 ــزلــخوانی نداردـــــــرِغ غــووس       ولـی مـطا  چو ا دارد رنگه  ورشــطی

 دامــــانی ندارد  و  ـــوهــــجا کــدامن       درین و کوه  ـهِر ـبـ  دلـــم تنگ است

 نـاظم  است گیرـوـگلـ  امشـب سخـن 

 بانی نداردـندلیـعـــــ ــــواِی ــــــــــنـ

 


