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 12/07/2017            خلیل هللا ناظم باختری
  

 عای عافیتد
 ،افغانستانق و عاشافغان دان  نکتهو  ده شعر عالی و پر از احساس و همدردی شاعر آزا ناشر: یادداشت

مرحوم "محمد یوسف جناب خلیل هللا ناظم باختری دو سال قبل برای اتحاف دعا و آرزوی صحتیابی 

که "یوسف پناه" شاعر وارستۀ اکنون   در آن زمان مریض و در بستر بودند، سروده شده است.که  پناه" 

ه و به ابدیت پیوستوداع گفته  جهان و جهانیان بادو سال است به نزدیک  که مهاجر در آلمان ،افغان زمین

ما این سرودۀ عالی را به یاد بود از ایشان در دومین سال روان شان شاد و یاد شان گرامی باد. ، اند

 ولی احمد نوری  رگذشت ایشان تجدید چاپ می نمائیم. د

 
 

 بیدار باشدر و شاعری عبه شرکار باشد      ر  پ  م  شاع"پناه" ه

 ار باشدــــاظهت ـالر حدم ـلـق   متانت با ناـــردمم فبه وص

سـل  باشد فارـر و استغو ذکر ـکه فب   انتـدی و باق ـیصـدن ماـم 

 رار باشدــــابو رــیـیشه  پـمـه   "محمد"نامش  واحمد  به دین

 وار باشدــمخـت غلکـممبرای    ملک است و ملت مغ دروم مدا

 ّرار باشدـــو جق ــد الیرـمکه    خدمتگزار استبرای مرد و زن 

 یار باشدع نـوطد رـم زرگب   قامتـتاس و با شهپیاوت سخ

 زار باشدـگل و دراز است ب رـنظ   گلهای گلشنو بلبل عاشق چ

 ار باشدـش یو هل ـاقاز اول  ع   ارتاش درو  عاشقی رمز  به

 باشد ارـــنــلــگر  آرزو اــهــب   م کامرانیاــــدر ای ادم ـــدم

 ار باشدــفـتـرفت گعـمت وـبـث   یدنسباید رن سخمعـنای ه ب
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 2از 2

 اّر باشدـت یاشقیو ع عشقبه    حقیقت ولیکن در مریض است و

 بیخار باشدود ـشون میسر چ   ی میهن و سیر و تماشاواهـ

 کار باشددر ت ـیـی عافاد عـ   یان و تند رستجظ فحی راب

 ق آشنائیریدر ط "مــناظ" وــچ

 ار باشده اس توّ واهــد کخـدا خـ

 

 خلیل هللا ناظم باختری      الحاج 

 جـــرمنی همبورگ ــ 

 

         

 

 

 


