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 10/05/2018                    خلیل هللا ناظم باختری
 

 :که گفتمنجم 

 دستت ـفر دو کـده هـد و گفتا بـمنجم آم

 ر شستتهـ ف دست تو و نشانـم کـا بینـکه ت

 دست منای ـف هـبدو گفتم چه کاری داری با ک

 من شست ف و نشانـای کـچرا می بینی خط ه

 التاز حنم ـی بیـعت می بینم و مبگفتا طال

 باشد احوالت یـه مـچ هستی و چه چه بودی و

 رر کردـمک یرـکف دستان ناظم را گرفت س

 کرد رـدیگ یکبار  ر ـو نظ باریکند نظر افگ

 ودـش بدر روزگـار تـو گشایفتا از اول بگ

 ودـآسایش ب ان وـامن و امسراسر راحت و 

 وتـ ار  ـچه شد کایندم سیاهی است اندر روزگ

 وتـ بـار   و ارمن روشنی در کر نمی بینم دگ

 ودممیان انجمن بـ ودمبـن بگفـــتم در وطـ

 ودمـگفتی من ب ن بودم هرآنچهـچو بلبل در چم

 اـجبیدم آواره و وطن گشتم شی ـکن بولیــ

 بیچاره و تنهادوش و مفلس و  ار  ـغریب و ب
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 2از 2

 ن گشتمـبی وط ودم درین جاـوطن ب با آنجا در

 زن گشتم  و  ردـدست  م فقیر و ُمفته خوار و زیر  

 ران شدـیحـ ن  آوارۀــــوال  پریشان  مـز اح

 شد پشیمانا ـگویفتار خود ـتبسم کرد و از گ

 بازندـدغل ل کرد و گفت، همسایگان تان،ـتأم

 دافغان دمـسازنستن  تن و بشکبـــرای ُکـش

         مگرهمسایۀ پاک است، که ناپاک و خطرناک است

 و سفاک و بیباک استدبنگ و بی حیا و فتنه 

 تان باشـدس افغانلم ویرانی  ـه فکر  یک قب

 مه افغانیان بـاشـدار  هـشتکتل و قر  به فکـ

 سر  پشگل سوار است خواب در کابل همی بیند

 بیندهی زابل همی گو  گهی بلخل گهی کاب

 ی گرددـرمنده مولی از غیرت  افغانیان ش

 افگـنده می گردد ر  سا خجالت بیه رو و س

 رددزمین بی آبرو گ ل بیُفتد درو از پشگچ

 جا گفت و گو گردد عدوی ما تفو گردد هر به

 زلخوانیغ افغان ُکند کیف و{ مناظ} درآنگه

 زان و وطـــنداران  افغانیکـابل با عزیبه 
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