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 Political  سياسی

  

      الحاج خليل � ناظم باختری   
   رمنیـــــ ج  ھمبورگ        

  

  

      

دل شکستِ           

  :صديق حيا محترم احمد ءاستقبال اين بيت شيخ الشعراب

  

 رسبا$ مپ مِ ــــعال بند تن از ی درئتو ات

  لک پيما مپرسـروح ف ای اسير نفس از

  

  ردا مپرسـف و از امروز فراق ميھن از رس       ازپُ ـــپــا م تا رگذشـــت روزگار رفـــته ســ از

  ای ما اص3 مپرســـدی ھـناامي امــيد و م       ازـــجران وغھــ ی درگاھ شوق وصال و گاه در

  3 مپرســـلي محــفلِ  ی کشد       حال آن بيــچاره را ازـمجــنون که رنج سنگ طف3ن م ی بروا

  ا مپرســکس بيجھيچُ  وده است       آشکارا بوده است ازــرا ب خوبرويان را دلی چون سنگ خا

  دارا مپرس فلس ومُ  از ،وزير از ير وفق د       ازـــاک شخـ ه  از ياد وطــــن دری کــــائآرزوھ

  ما مپرسز ا بشنو و ِی ئصدا شکـست دل از  ــگران     ـــاندر سرای ديــ ـربــــت وــــدر ديار غُ 

  رنا مپرسبَ  از ير وپ ياه ازس از  پيد وسـ از    م است   ــــه باشد ماتکـ جـــا ردن آوارگان ھـــرمُ 

 ا مپرسـدناَ  و  ک برابر بوده اند ازعالیيــ    وده اند   ــگوھر ب و رت افـــغان ســـتان چون دُ ملـ

  دا مپرســشي ان مـــيدھد       جان به جانان ميدھد ازعاشقِ ـــدا سر مــيدھـــد جراه خــ آنــکه در

  فنگ وا$ مپرستُ  ل ازـقات دانانِ ـومانـقـــ د       ازوَ اد فـــی سبـــــيل A بُ ــھجــ مقـــصد مــــن از

  از ترسا مپرس و ھود وگبري لمان وی برد       از مســـدل با يــک تمــاشا م رھــروی ديــدم که

  دانا مپرس ۀدـچـه می خوا ھد بخواھد بن عه       ھرصــوم ری درـگآن ديـ مســجد و آن يکی در

  سيرش نميدانم که چيستتفـ بير وتعـ صنعت و

 ل اين معما را مپرســـح »ناظم« جان من از


