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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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 Political  ياسیس

  
 شد سروده زاده مختار هللا نعمت جناب کالم شيرين شاعر پاسخ به

  ھروی بشير قيوم
  نعمت هللا مختارزاده: فرستنده

  ٢٠١٩ مارچ ٠٦

 

 نما الماس

 واستیــن بی ِدل و انــج زــزيــع اــحق    خداستی لطف به دهــزن که یــدوست ای

 ستی درپناه جھان ھای گوشه گوشه در     اسير ای گرديده حادثه ساز و وزـس از

 ھاستیـــتــان بی مــاجـھـت در دهــانــدرم     شده بال اسير تهــشکس دل نـــاي ونــچ

 رباستیـــدل اــم ادرــم انــبز یــارسـپ     اش داری پاس است مادری زبان روز

 دغاستی منبر به مفتی و عدل به قاضی     کشورم مفتی و قاضی ز عـمـط دمـــنـک

 اقتداستی ازـــنم به انــالبـط تـــپش در     ھم کنار اولـچپ ھای رهــھــم که دمــدي

 پاستی زير در هـھم زن وقــحق یــيعن      آرزو ريزد فرو که است اندهـنم چيزی

 بناستی ازاتـــمج به وــرادي و اــيمــس      کنند می کوچ رکانـدخت کار و تحصيل

 پاستی و دست بی مردم برای متــــظل     کشوراست حکام بازی حيله مـــرس اين

 داستیـج تــدول و تــمل ابـحس راـزي     شھر پيشگان فساد رسم ز الـــمن تمــگف

 استیـوف و رــھـم تــحکاي دلیـــروشن     اش ديده تهــبس فرو که تنی برآن نفرين

 تیــواســينــب دل ز خنــس ماــش عرــش     ھمدلی و اســاحس بــمکت شاعران ای

 نماستی کم ينـــچن که "ظفر" باد تابنده     ما دوزيباسرای "فروغ" وھم"زرغون"

 ستی "آشنا" ھم و "بھره"و "صامدی" تا     ندــــپس اــدلرب و دل دهــزن تانــدوس از
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 تیـس"رھنما" وھم"ړکاک"و"جعفری"چون     "بسيم"واز"کھسار"و"احمد"و"افضلی"وز

 آشناستی درد "پرتو" و "رمي" و "داؤد"     زيزـوع " ترکانی نعمت"و "کاظمی" وز

 استیـغن "زھره"و "محبی"و "واھب" ھم     واھرمـخ هـس"عنايت"و "سروری"و"مھجور"

 تیـماس "يار علی" و "ندا"و "زرگرپور"     "تميم"و "یئميرزا"و"معروف"و "ھاشمی"از

 نماستی "الماس"و "عظيمی"و "اطرافی"     است "توکل" باستان خطه مرد فرزانه

 کجاستیماھر"مصلح"و"بصير"،"نزھت"    کنارھم "رحيمی"و "يعقوبی"و"اشکبار"

 تیـس "ھمنوا" ما "حکيمی" با "جويا "    تـکجاس ما "فرحتيار"و کجا "مسکينيار"

 نماستی کم رو چه ز "رنجبر"و "سامع"     ما "کشتيار"و "سفر"و "مسافر" ،"ھايل"

 ستی "ثنا" آن رمــب ز خنــس ھم ادــاست     عزيزمن"آصف"و"اختر"و "حفيظ"،"عسکر"

 اجراستیـم ھر راوی که نـوزي تـساي     او "وچھار بيست"واز "یمھد"دگرز گويم

 صفاستی با است دل زنده که روشندلی      گويمت چه محبت و ھمدلی و عشق از

 وفاستی با نـچني که ازمتــبن "نعمت"      است کشيده درازا به سخن»بشير«!آری

  

  ٢٠١٩ فبروی ھشتم و بيست
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