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خلیل هللا ناظم باختری
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شکست دل
به استقبال این بیت شیخ الشعراء محترم احمد صدیق حیاء :
تا توئی در بند تن از عالــــم باال مپرس
ای اسیر نفس از روح فـلک پیما مپرس

** * **
ملت افغان ستان چون در و گوهر بوده اند
یک برابر بوده انـد ازعـالی و ادنـا مپرس
آن ،که در راه خدا سر میدهد جان می دهد
جان به جانان میدهد ازعاشق شیــدا مپرس
مقـــصد مـــن از جــهــاد فی سبیل هللا بـود
از قــومانــدانان قاتـل از تفنگ واال مپرس
** * **
بقیۀ این سرودۀ زیبا و میلی و میهنی را در صفحۀ بعدی مطالعه فرمائید
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

از گذشت روزگار رفته سر تا پا مپُرس
از فراق میهن ،از امروز و از فردا مپرس
گاه در شوق وصال و گاهی در هجران وغم

از امید و نا امیدی های ما اصال مپرس
وای بر مجنون که رنج سنگ طفالن می کشد

حال آن بیـچاره را از محفل لیال مپرس
خوبرویان را دلی چون سنگ خارا بوده است

آشکارا بوده است از هی ُچکس بیجا مپرس
آرزوهائی ،که از یــاد وطـن در خاک شد
از فقیر و از وزیر ،از ُمفلس و دارا مپرس
در دیـار ُ
غـربت و انــدر ســرای دیگران
از شکـست دل صدائی بشنو و از ما مپرس
ُمردن آوارگان هـرجا ،که باشد ماتم است
از سپید و از سیاه از پیر و از برنا مپرس
ملت افغان ستان چون ُدر و گوهر بوده اند
یک برابر بوده اند ازعالی و ادنا مپرس
آن ،که در راه خدا سر میدهد جان میدهد
جان به جانان میدهد از عاشق شیدا مپرس
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مقـــصد مـن از جـهـاد فـی سبیل هللا بُـود
از قــوماندانان قاتل از ت ُفنگ واال مپرس
رهروی دیدم که دل با یک تماشا می برد
از مسلمان و یهود و گبر و از ترسا مپرس
آن یکی در مسجد و آن دیگری در صومعه

هرچه می خواهد بخواهد بندۀ دانا مپرس
صنعت و تعبیر و تفسیرش نمیدانم ،که چیست
جان مـن از "ناظم" حــل این معـما را مپرس
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