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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

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

 

 ناظم باختری لیل هللاخالحاج         
 همبورگ ــ جــرمنی                 

 پورتال :تنظیم و ویرایش      
 

 

 

 وفاِن حوادثطـ
                                                                                              

 :مطلع با این "اسیر" استاد ءفخرالُشعراملک الشعراء و زِل ـغ از استقبال

                      

 نه؟ ت شکوه از تو سر کنم یارو  بگو ای بی م

 نه؟بر کنم یا  ال زاِر خویش بوم وــخبر از ح
 

 

 نه؟ت عنواِن  این دفتر کنم یا ـــــنامی   ـامِ نـ ه ب       نه؟ امت ای مادر کنم یان از نـاِز سخـســــرآغــ

 نه؟ ـه آِب زنــدگانی تر کنم یاــبـــ را بانـــــم لـ       نه؟اغر کنم یا س  و ـاده بــ  هـــوایِ  دانـــم  نمی

 نه؟اختر کنم یا  مه و چرخ و نــاز بـر  نــمدااگـــر گیرم       نــ ،یــاِم مــج دسِت ساقِی گل چهره ز

 نه؟امشب خالف ِچـــرِخ بــازیگر کنم یا  ای جان رقصیده ام لیکن       همینتــا پـ فلک   به نیرنگ

 نه؟شـر کنم یا  ودم را غافل از احواِل خیر وخویش حیرانم       خ من بر وهم است و ۀِ ردپ سـراسر

 نه؟ ـاِن حوادث قصه هـای ســر کنم یاـــوفط ی       زئشبهای تنها ت وربـــــدریــن مـــاتمسراِی غـ

 نه؟دا دانــد شِب دیگر دریـــن کشور کنم یا اِل پرواز اسـت       خـــم نفس در حاد در قفس بشکسته

 نه؟ مر کنم یادر مجــ  آرام  وختمسـ  دارم       اگــر مـن  ان آتـــِش غــم نـــالـــه هـــمیـــا سپندآســا

 نه؟ ـه حـــرِف ُمـــدعی بـاور کنم یامی بیــــنم       نمی دانم بـن  ـالــــم چون مسلمانیمسلمانا ن عـــ

 نه؟رهــــــبر کنم یا  ۀــنفتــ ن هنگاِم نامیمون       شکایت از جـــفا ودریـــ  پـــریشان خاطری دارم
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 نه؟ ر جـــــناِب حضرِت داور کنم یاتضرع بــ       یدئمن گوه ب میوس گردیدأکنون کز شش جهت م

 رآخ شود ابــــِر رحمت می ــمـاظـنـــدواِی درِد  

  نه؟ ـر کنم یاــــویش بـــر باراِن چشِم تــــناِه خـپ  


