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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   آستراليا–ملبورن  - قيوم بشير ھروی

   نعمت هللا مختارزاده:فرستنده
  ٢٠١٩ فبروری ١۴ 

  
 "نعمت هللا مختارزاده"به پاسخ دوست فرزانه ام جناب 

  اـی انتھـادت بـسع
  ِزد ماستیــر و ادب نــرای شعــت سـزين       ا صفاستیـن بـه چنيـن کــار مـديـمـای ھ

  ن مبتالستیـِه درد وطـن بـه مـوس کـافس       اـنعمت!  آری ِراقـر فـجـال ز ھـی منـگفت

  ی دواستیــه رو بــچاروا زــن درد نــاي       دوشه  خانه ام بده استشچھل سال آزگار

  اه ستیـرق گنــه غـردمان ھمــل مــدر قت       ده راـر چشمان دريـخ و رھبـی و شيـمفت

  ه در عزاستیـه ھمـرفتـرد و زن گــاز م       ھاھزارچه گويم وبيشتر ز چند کرورصد

  ت رواستیــايـل و جنــتـد و قـــاده انــتـاف       خاک وخونه شانه وجمعی به جمعی تفنگ ب

  راستیه يست بئه بالـن چـم که ايـرتـحيدر       ارگانــار ستـزون ز شمـــده فــداد شــيـب

  ران با عطاستیـه گـلـم حيــه تيـ بريکـھ       روشـن فـرزی وطـونی و محقق و کـقان

  و گداستیـکـب و مســِزد طالــه نــر بــآخ       دــدرتنـِوالن قـاکش و جـه در کشــآنان ک

  ی حياستیـان بـه شـت ھمـه عاقبـم کـديدي       ه فريب داده مردمانعمری به چال وحيل

  داوند گواه ستیـخه ل من بـز به مثـو نيـت        ه امــت و از آه و نالــن شکايـذر ازيــبگ

  رباستیــــ دلان ادبــاشقـعوی ــــدر ک       نـ، نعمت وطنـ، گل مز دلـزيـع! آری 

  ت غناستیـالـمثــه ران بـــاعــن شـــدر بي      ل نشان اوستارادت بيد زرغون که خود

  ش سخاستیـت و لطفــايـه در عنــا کـقـح      ا است و آرزوــر و صفـرش کالم مھــشع
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  ن شفاستیــم دل مـه زخــزل بــر غــبا ھ       یـدگـخش زنـا بـر صفـزم شعــه بــجانا ب

  استیـی ريـن بـوطـو ھمــن تــان مـای ج       یا رده ـا ياد کـف و سخـزدوستان به لطا

  ستی) رھنما(م زندگی چون ـدر راه ورس       وروھم دليستـشکه تمام ) فرحتيار(شعر 

  صفاستی) دريا(و)حکمت(رابه) ترکانی(       ه گويمتـچ) تمنا(و ) نسيم(و) رهـزھ(از 

  ھمنواستی) فروغ(به عشق  )ظفر( صبح       ده ایـشني) رحيمی(و ) دیـصام(ار ـاشع

  کجاستی) وياـج(و) صالح(و) الماس بلخ(       ه گفته اندـچ)عظيمی(و)عابدی(و)اعیس(

  وش سراستیـما خ) تـايـعن(با ) تـزھـن(       اند يار ما )لجال(و) جعفری(و) محمود(

  م کجاستیــرســ، بپتـاسـا کجـم) ورـگلن(       خوب و دلنشن) صنم(و) افضلی(ار ـشعا

  به طبع رساستی )مصلح(و)وثوق(ھمچون      ما) مسکينيار(و ) وکلـت(و ) ورـزرگرپ(

  ی انتھاستیــادت بــسع» رــبشي« ادم ـــش       اند دوياران ھم طبعم)نعمت(و) غونزر(

  ٢٠١٩ فبروری ١٢/١١ليل 
   بامداد٣:٠٩ساعت 

  

  


