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 11/09/2019          همایونشاه عالمی
 

 )ع( بابا کمال خجندی

 کمال خجندی" را برگزیده و به شما خوانندگان آریانا افغانستان آنالین تقدیم میدارم:»قصیده ای از دیوان 

 

 ـبریایی تو توقـــــیعِ الالهلـــوح کـــ بر   درِت تو عقِل کل گواهبر کماِل قــــ ای

 ان غمت سالکان راهـشان جـکــ ُدردی   خاک رهت رهـروان دینـان آشفتگــــ

 ر و ماهـوز پرتوی جمال تو یک ذره مه   کان و بحر قطرهیک  عطای تو شبنم از

 ـواهتو دادخـ بر دِر عـــدل یازـدست ن   ویاز کف جود تو دانه جــ مرغ امید

 رد زنگ اشتباهـور خـبرد به ن بیرون   ودوجــ ـز آئینۀست کـ نام تو صیقلی

 ی سپاهـود برآورده باز ره وجـ ردــگ   رمان کن فکانعزت تو به ف انسلط

 ب سیاهـود از شمــن د رویـبح سپیص   اق نیلگونصنع تُست که بر ط آثار
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 2از 2

 اهقمر ز چ کشید چو یوسفسر خورشید   انآسم تُست که از جیب نحس انوار

 کاه د کوه گشتهو صـِر تـبه باِد قه وآنجا   صد نیش گشته نوش لطف توآنجا که آب 

 و خون خورد بجفا طفل بی گناهـگــاه از ت   به صفا پیِر ُدرد نوش اه از تو بَردگ

 یاهر شاخ گل گـو بـر تـسموم قه بندد   مشک ناف الله در یم لطف تونس بنهد

 ِر تست و پادشاهـنظ ۀدـران ونــرعـف   ه تست و پاسبانبارگــ مـیـی کلموس

 اهآب و ج گر بر در قبول تواش نیست   را یزکارد پرهــچه سود زاه اعتط

 ان پذیر نیستبر کمال که نقص بخشای

 اهو محبان بارگـــبر خورند از ت رگـ

 

 کمال خجندی شاد باد، امید است که مورد پسند ادب دوستان معزز قرار گرفته باشید.بابا روح 

 با احترام : همایون عالمی

 ******** **** 
 

 تذکر: 
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و سروده های دیگری از این شاعر معزز را مطالعه کنند، می 

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند! توانند با اجرای "کلیک" بر
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