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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
 ۶۰/۶۰/۰۶۰۲          حمید انوری

 خلیل هللا خلیلی و ن کابلیشیو

خلیل هللا خلیلی به شهر مزار شریف ارسال  ین کابلی قطعۀ ذیل را از شهر تاشکند عنوانشیو
زمان بچه سقو ( خلیلی مستوفی والیت مزار  -م  8191ش مطابق -ه 8031میکند. در آن هنگام) 

  می کردسرپرستی  به هدایت سقوشریف مقرر گردیده بود و امور نظامی آن والیت را نیز

               

 !توصیه
 کن از کس دریغ ـــــخیر، هرطور که بتوانی، م

 ان مردم استــــاصل ندارد، سایه بــــبید اگر ح
 

 ا همنوع کردن فطرت انسانی استـــــم بـــــرح
 ا، ُسم استــــانشین پــــر نباشد، جـــــیت گــآدم
 

                  خواهی بگردی حق شناسرخویش را بشناس اگ
 که پیش خود ُگم استــــــدر حقیقت ره ندارد آن

 
 ه چشم کم مبینـــــاکساران را بــــک یأس خاش

 لُزم است ــــا جمع میگردد، محیط قــقطره هرج
 
 نا ــیر از فـــعنی یی غـدارد مــــــلم هستی نــــع

 م موسم استـوف و هــگرمی و سردی همه موق
 

 ل مباش ــافـــــان غــــارگــاطر بیچــــاز غبار خ
 م استــِب اتُ ـیاد بمـــبند، ـــــتحـــای مـــــــذره ه

 
 کر و دانش می کند ــان از بهایم، فــــرق انســـف

 الم ُدم استـــسر اگر بی مغز باشد، ننگ یک ع
 

 ان ـــردمـــور مــــکر جــــلق و فـــشیوۀ آزاِر خ
 داِن سگ و مخصوِص نیش گژدم استــــکاِر دن

 
 در جای دیگر :

 
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/h_anwari__kalili_wa_sheiwan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/h_anwari__kalili_wa_sheiwan.pdf
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 زاغ اسیر
 

 بیمی ز وزیرمنی عرض به شاهست ، نه 
 ه مدیرمـــه کاری بــه از صدر و نــامید ن

 
 اه طلب هستم و نی عاشق کرسیـــــنی ج

 کی ِکند فقیرمـــــب نان و یـــــکافی است ل
 

 اده نویسمــــــر وطن سـقـاقه و از فــــاز ف
 ه دبیرمـــه فاضل، نه ادیب و نــزیرا که ن

 
 لیلیــخار نیم همچو ــر سرکــــوکـن نـــــم

 ه مداح، نه شیطان، نه سفیرمـــه نـــیعنی ک
 تا اخیر....

            


