
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1 

 

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

ـــاد       بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

 همه سر به سر تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

   

 الحاج خلیل هللا ناظم باختری        
 همبورگ ــ جـــرمنی                

 AA-AA :تنظیم و ویرایش             
 

 

 

 غمِر خا
 
 

 ":حیا"احمد صدیق  ءاستقبال ازین بیِت مرحوم شیخ الُشعرابه 
 

 ایمـانی ندارد اگر کـس دیــن و

 شانی ندارد ن عـزت وـُ ین کـیق
 

 

 ـــانی نداردــــــدرمــــــ سلـطانی ندارد       دواِی درد و و ن ســــردارـــوطــــ

 نی نداردپریشا  الِ ـــــــحــ  زـه جـکــ     م  ریـــه گــحــــاِل کـــابـــل ویــرانـه ب

 انی نداردرواِی انســـــــــــپـــــ کسی      غارت   قتل و است و سراسر وحشت 

 ـرآنی نداردــــــر حکــــِم قـــظالم       عمــل بـ  و  ریزـــآوِر خونـ چـــرا جنگ

 سانی نداردـرـــــپــ  هیـچ  شــریعــت   ت    هیها است ایـــن  ــرـــمسلمانی اگــ

 ــاوانی نداردـــتـــــ  شـتهـک  و  یداُزبـک       شهـ و  پشتون  ـاجـک وــمــیاِن تـ

 مانی نداردای  ذره  ـدرِ ــــــــــــــقـ ه روز       بــــــــــــافـ آتش داشب که مسلمانی

 ایانی نداردــــپــ جنگ ــارِ ــــــکـ نیم       کــهزمی  رویِ  نۀفت  امر ــــــــــــــــمگ

 مانی نداردمسل و ر ــــــــــــفکـ ِم غــــبیگانگان است       ـرِ ــــــوکـــن وک ،کسی

 غانی ندارداِب بند افــــــــــــــعنت       کــــه تــبشکند ایـن طــوِق ل ــدایــــا ـــخـ

 تانی نداردبسـ ـاغ وــــــــــبــ هار وبــ  گشته      پژمرده مـــغـ رِ وطـــن از خـــا

 ـقانی نداردــــــدهــــ م ون       زمــــین داریرمـــه خن  و  جواری ی ن گندم  ه ن

 وپانی نداردــــرمــه چــ  نون یـــکک  راگاه     ـــچ  و گوسپند و او شــد گـ جاک

 ـــانی نداردــارم  آزاد اســـت رــــاجک       گــت و  پشتون و ک اُزب زاره،ـــهـ
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 انی نداردــــــتلخــ وت وتـ ه دوغ ودنیای ِغربت       کـ  ــنـدریــ  چــها ســازم

 دخشانی نداردگشِت بـــــــگلـ شـوِر بلــبل       چـــــــو  نــی  نـــه بلـــبل دارد و

 ردوانی نداــخـزلــــــــرِغ غـــووس       ولـی مـطا و ـــا دارد چرنگه  طیورش

 دامـــــانی ندارد و  ا کـــــوهـــــجدامن       درین و کوه  ـهِر ـبـ  دلـــم تنگ است

 مـــاظن  است گیروگل  بامش ن ـــسخ

 ندارد  بانیــندلیــــعـــ  ـــوایِ ــــــــنـ

 


