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 Political  سياسی

    
     الحاج خليل اهللا ناظم باختری

  
   

 
  "قتيحق رـوهـگ"

  

  رهيوغ اتيرباع ، های تيب دو
  

  )مبخش هفت(
  

  غربت ِینوا
  

  ام کرده گم شتنيخو هم ام کرده گم وطـــن هـــم       ام کرده گم وطن گــمراهــان جمــِع اِنيمــــ در
 ام کرده گم چمن و ـاغبـ و هکـاشـــانـ و خــانـــه       ماتمسرا نيدر من و است وغم د در جهان کي

  
  روزــهيس کابل

  

  است آالم و است مــاتم و وغــم درد و فغان        است آرام ِیفضای ن و چمنی ن و باغ نه
 است شام از تر هيس لــــکاب روشن روِز که        ؟یظلمان روزگاِر رــــگم تــوی ا ـــدهيدن

  
  باستان ونوروز صلحی آرزو

  

  نيزمـــ افغان ِشــيآسا و ملــت صلح سـاِل       نينــوی آرزوها و ديامـــــ ساِل نــو سال
 نيمستضعف ما حاِل بر ُکند رحمت داخ رــگ       نيُالمــرسل ختــــم و واال ديســ ِليطف بــر

  
  است تلخ قتيحق دنيشن

  

  دندينشن و حرف توان و تاب شان گوِش نــدارد       دنديلغز کذب و بيفـر گوداِل به  مــردم بس ز
 دنديرنج چارهيب مـــِن از دوســتانــم  ــکيــکا       يگفتمی نم ار کاش یا است تلخه ای نکت قتيحق

  
  ؟جنگ ا يصلح

  

  غم هيلو ،ريتعز هيلو ، ريتشه هيلو       بم هيلو دعهـــُخ هيلو جرگه هيول
  بدمــدم نگــج که ا ي و صلح هيلو       ما ملک در نياز بعد باشد چه تا
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  طالب کاِر ازی ادگاري

  

  را ـهـخـــان دادن قـــــبالـــه قـــــلم ـــک        يرا ـــگانــــهيب و ُکــشتن را شتنيخـــو
  است بــوده طــــالــب کــــاِری الـــه ـاـ        ياست بوده   جالب و است ننگ ـــۀ لک

  
  یفرزانگ

  

  ستيفرزانگ داشتن روتـم و احسان و لطف       ستيوانگيد زدن دامــن را ضيتبع آتِش
  ستينامردانگز  کردن پا ـريز را ورچگانمـ       بجا باشد مستضعفان کـــردِنی ريدستگ

  
  رضوان ِنگلش

  

  شود رضوان گلـــشِن حـــبتَم ِیرو از ـــديبـــا        شود ن رايو مملکت نيا چرای افغان تو گر
  شود سوزان آتِش در ـشدـُکی مــ آدم هــــرکــــه        است بوده  دوزخ ناِر اندر قاتلی ا توی جا

  
  ارمان و مقصد

  

  ماست وطنداران مـــا جــــاِن و جســـم        ماست جان و زجسم بهتر وطن چون
  ماست ارمان و مقصد جـــرگه هــيلـــو        ـــاــــمـ درد ِیدوا بــــاشـــد شورتم

  
  است؟ نيچن برادر ايا

  

  است نيزم سو ک يمانـــآس سو ک يبه       است نيُالمب حق ميکــر خــداونـــِد
  است نينچنيا بــــرادر ـاـــــبـــ ادربــــر       رادربـــ ـــِخيب کشــدی مــ بـــرادر

  
  ما بهاِر
  

  ام دهيد نهاران و ـــليل و هــجرت        ام دهيد روزگـارانی جــفا بــس
 ام دهيد افغان و آه و اشک و  خون       هاربـ فصِل در هاللـ ِ یبجا مــن


