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   الحاج خليل هللا ناظم باختری   

   2012فبروری  12ـ ھمبورگ ـ    

  

  
   

  

  خدا دريای رحمت را کشايد

  عای ھمگانیدُ  توقعِ  ده وگشانامۀ سر

  نم وسته رسان اين نامۀـــــــر پبَ بِ         خفتن و ام ش در  امه ایتم نوشن

  مان باشدـچش دو ورِ ن ز وـــــزيـــع     ن باشد   و افغاـک ده ر گيرنــــه ھب

  یرض س4م و احترامــس از عـپ  ی      4مس  دارم هــــــــھم تر ازاول

  ليل استــــلجخليل، هللاِ من رب ا    است    خليل   من نامِ  رسد زر پُ ـاگ

  مــانــــــزب تری وردِ ـــاخــبافغان ستانم        به ناِم  از  مـــــاظن تخلص 

  مردی نژادکُ  ، ھوتک وروانــپ ز        مان آبادــخ  شريفِ   ھرِ ش زن ام

  وانیـج ارانِ ــــــت آن روزگذشـگ  انی      ــــــــزندگ  اين يروداG مه بب

  اریــــــخاافتب ادمِ ــــــخ ھن ـه ميب   زاری     ــــــخدمتگ ، ی العمومدعمُ 

  مژدنی نيش گ و موری بودم وــم        چردم مزدورِ  و  رـاکـچ و غ4م 

  شام رِ ا ست  صادق ح ـــــجام        بنالم صبرانی سب  الـــــبح ازمس چھا

  اهـــبيگ و اه ـــــوزد آتشم در گـسگاه        بوطن شب تا سحر  رانـزھج

  تکردند خيان ردن وــــــيانت کـت        خنی دياب  برانِ ـه رھک راـــــــچ

  تندـم4 افگنده رف الب وــــــــه طند        بنده رفتدر ب4 افگ را ن ـــــوط

  پشتون و ازبک  و تاجک  بدستِ  خون        و  سوزد اندر آتشوطن مي

  وزدا بسود مـــــــــب ست وـھاِم روزد        تمـــف ش ر آتـــــدگ ومِ ر قــاگ

  داتم نمانم و ه ريـــــــــــجز از گب د       نن آدم نمااز آ ـدبع  نـــــه ميھب
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  نی Gله زاری و  گلشن ه شوق اری         نــھب وروز وــــدارم شوق نن

  ی غمگسارمب تِ مل رِ ـــــــــــکه فب        دارموش نران را خُ ــــــر ديگبھا

  ھای نوروزـــشب روشن و به روزِ      سوز   جگر آهِ  و} ناظم {  اشکِ  ز

  را کشايد ای رحمتدا دريـــــــخ

 برآيد اـــــھت4طم  نردم زيه مک

 


