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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Literary-Cultural   ادبی ــ فرهنگی

  
     

  يادداشت پورتال 
، جناب شاعر پرآوازۀ افغانپارچۀ زيبای افتخار دارد، که " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 
به استاد مسلم شعر دری، " فخرالشعراء" مختارزاده، را که به منابست اهدای لقب فخيم نعمت اهللا

  .، سروده بودند، در دسترس خوانندگان گرانقدر خود قرار ميدهد"محمد نسيم اسير"ب ناج
 !اربپر و پيوسته سرشار پايۀ ما پربرکت و طبعشان ر بلندـر دو شاعـعمر ه

  

   AA-AAادارۀ پورتال                                                                                  
  
  
  نعمت اهللا مختار زاده        
  لمانشهرِ  فرانکفورت ا        

    ٢٠٠٥ ی فبرور١٢        
  
  

  
به همتِ  انجمن     ) اسير(مد نسيم   شبی که به افتخارِ  جنابِ  محترم الحاج مح         

ستگی و اتح      ِ ا    (ادرهروانِ  همب ورتِ         ) ره زار    ادر شهرِ  فرانکف ان برگ لم
ۀ         الی  اتحادي ورای ع تِ  ش شارۀ رياس ه است ل ب ود ، در آن محف ده ب گردي

بِ  افتخ    ستان ، لق دانِ  افغان ری هنرمن شعرا( ـاری  سراس ه  ) ءفخرال ب
صويبِ  ورای       ت الحيتِ  ش ضای باص ی از اع ط يک ه  ، توس تِ  منتخب هيئ

  .م الحاج محمد نسيمِ  اسير  تقديم گرديدمذکور اعالن و به جنابِ  محتر
وار ، يکی                        ه افتخارِ  آن بزرگ بندۀ حقير هم به نوبۀ خود  دو پارچه شعر ب

سروده و حضورِ  حاضرين    )  اسير(و ديگری بنام    )  ءفخرالشعرا( بنامِ    
  : محترم خدمتِ  شان قرائت  نموده  بودم 

  
  

  ءراـفخرالشع
   

  آن شاعــــرِ  آزاده کــــــه رشکِ  اُ مرا است         فخـرِ  شعـرا است
  چــــون بلبلِ  گـــلزارِ  ادب ، نغمه سرا است         فخـرِ  شعـرا است

  
  با علم و هــنر ، عــالم و هــم فـاضلِ  دوران         با جــوهــرِ  ايمان

  ـرا است         فخـرِ  شعـرا استبا شاه و گــدا ، همـــدم و يــــارِ  فــق
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  شــــد دفـــترِ  فــــرهنگ ، معطـر ز کالمش         از بسکــــه پيامش
  چــون روح ، بــه جسمِ  ُصغرا و کـُبرا است         فخـرِ  شعـرا است

  
  بـير         با آيــــه و تـفـسيرعـبـيــــــــر  ،  ز گــلغنچۀ تـدُدرواژۀ   تــ

  ير شکنِ  وهــــم و  ، امـيدِ  اُ سرا است         فخـرِ  شعـرا استزنجــ
  

  از ِنق ِنقِ  هــــــر شيخ و ، جـفنگ گفتِن مال         آن بـنـدۀ   مـــــوال
  هرگــــز نهراسيده و ، خـــود از خـُبرا است         فخــرِ  شعـرا است

  
  روانش         بـــا طبـعِ  جوانشبا اسلـحه و لشکــــــــرِ  اشعــــــــارِ  

  افشا گـــرِ   اعـمــالِ   شـنـيـــعِ    وزرا است         فخـرِ  شعـرا است
  

  از بسکه حليم است و سليم است وعـليم است         با جملـه کليم است
  گــويی کــه َملک است و ز جمعِ  ُسفرا است         فخـرِ  شعـرا است

  
  ب و روز است بـه خدمت         با ِحشمت وحرمتدر وحدتِ  عالم ش

  ُبصرا است         فـخـر شعـرا است) اسيرش(که ) نسيمی(چون موج
  

  ز سرِ  صدق ، پــدر گفته مقامش         فخـــرِ  همه نامش» نعمت « 
  آری بــــه خــدا است ، َو بيچون و چرا است         فخـرِ  شعـرا است

  
  

 
 


