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  الحاج خليل اهللا ناظم باختری  
  

 
 

  يک قلم بدِر منير
  

  ست پوشيده است       در جهان پوشيده ا ـاغــبانبــــ ُبِن بـــــاغ امـــــيِد گُلـــــ
   در ميــاِن بوستان پوشيده است       در جهان پوشيده است ل گـُـــــۀشـــاخــــ

   انجـــــمن ياِنـمتاِز وطــــــن       در مـــــمــ ادب آن ُدخـــت  دبســـتا ِن در 
  زمــان پوشيده است       در جهان پوشيده است  عصر وۀمحجوب شــاعـــر و
  دلــپذيــر       يــک قــلم بـــدِر مـُنير ه لـــقا وـمـ و ت دلکش اســـ دلـــــربـا و

  خوش صدا وخوش کالم وخوش بيان پوشيده است       در جهان پوشيده است
  درنـــهان ـيان       در عــيان وبـ ـدرِت نـُـطق و قـُ مجـالــس  در آنــکه دارد 

  در جهان پوشيده استت       شيده اس تـــــرجـــمان پو نـــزِد اربــــاِب معانی
   خــيِر ُملـک مــا       بلــــبِل نغــــمه ســــرا ُدرفشـــانــی مــی کـُــند از بــهِر

  ـتان پوشيده است       در جهان پوشيده است ملــِت افـــــغان ســـــ تداِردوســـ
  وطن دارد همی       از وطــن دارد غــمی فــکِر  و ه شـــب انـــديشـ روز و

    در جهان پوشيده است ــغانـــــــيان پوشيده است    در تـــالِش وحـــــدِت افـ
  نـياز راز و ـجاز       شــوخی وـاعران باشد ُممــياِن شـ هگـــــاهـــی دراگــــ
   پوشيده است   در جهان پوشيده است      در آن ردمـ ک  انشـای  سخن ا کــهت

  مـا گُسترده است ـهِرـسترده است       بــ طـــرف داِم بال گـُــ ـرـهـ گيسوانش 
  هان پوشيده است پوشيده است       در ج  دوســـتان ن مـ  دِل ياِدکيــست، صـ

  ک بـم می کندـاِر يــــتِل عـالـم می ُکند       کـ قـ يکــدم تيـــِغ ابـــرويش بــــه 
  هان پوشيده استِی آسمان پوشيده است       در جـرسی بالـاگـــر پـُــراســت 

   گل بوده استۀـاخقرنُفل بوده است        شـ و قدم مشک   ســـر تـا  ازنــيننـ
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  هان پوشيده استـرِو روان پوشيده است       در جالهــی نشـــکند ســــــــ يـــا
  ون جگر گرديده اندــر گرديده اند       خِب هــمدگنعـــمت رقيــــ نــــاظـــم و

      در جهان پوشيده است پوشيده است    ذکِر عاشقان و ر ــدر فک س هـر نفـ
  داقت بوده است بوده است       از صـ حقيقت  رِفحـ} ناظما{ ه گـُــفتمــــآنچ
  ه استــوان پوشيده است       در جهان پوشيد جــ  و نـــسِل  اول ـــــراِزتـاز 

  
 

 


