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   للندریبداللطيف صديقیـع   

  ٢٠١٠  اپريل دومکانادا ــ    
  

  
  
  

  روفیـ جناب معازقدردانی 
  

 نيای ط در .ام نموده حاصلی ئآشـنا وی دوســت افتخار سو نيبد سال دو ازی معروف اهللا ليخل ريانجن دپلوم جناب با
 و اران يريسا و نجانبيا نيمضام و اشعارپيراستن و  ميتنظ و بيترت حصه در جانبه همهی کمکها شان جناب مدت،

  .اند داده انجام را وصف قابل زحمات و نمودهی قلم هـمکاران
 آزاد  ــآزاد افغانستان "محبوب و پرافتخار تياس در که ه ایستيشا ماتخد خاطربی معروف جناب از لهيوس نيبد

  . ميکنمیقدردان و سپاس اظهار ،اند نموده ءفايا" افغانسان
وقتی جناب معروفی به استقبال شعر جناب ناظم صاحب باختری شعری سروده و شعرای دائمی پورتال يا به فرمودۀ 

 به من هم تا گذارند شيپ پا سخن بزرگان که بودم منتظرف قرار دادند، را مورد لط" چار يار باصفا"خود ايشان 
  .متأسفانه چنين نشد. را تقديم بدارم خود تحفۀ درويشانۀ ايشان، از ءتفاقا
 بيج درچند  ه ایقطر  بجز کرانيب ساحل نياز ،یدر  زبان دری ادببضاعت اندک  وی لمعـ عجزاعتراف از  با

  .مداد قرار همی پـهــلو را کلماتی وريخته ن خودۀ شياند و تفکر
 طبع از باشد داشته را شان جنابو ظرفيت  زحماتی ستگيشا که یکالم دادم، فشار را قلم و نمودهی سع هرچند

 ضورشانح ،شيدروۀ تحفو  سبز برگ صفتب را تيب چند نيا ريناگز .نکرد راوشت هبندفقير  انگشت نوک و زپايگر
  .رديگ قرار شان عنايت و قبول مورد مدواريام ، کهنمــودم شکشـيپ
  
  
  

  معـرفت سيما
  

  توی دايش دل در هنيم  عـشق ـورشـ  ســتهـ      توی انيب  ۀـدــــيد دارد که  هنيمــ ـوشاخــی ا

  االی تو ب ومسند  درخشد هيکـــــــــلوندران صفحــــــــــــــــۀ آزادگان        دارد آزاده تقــــام

  توی ايگـو و  نــــازک طبــع ز زديخ تر شعر       زهوشيت و نيبزيت و ريبص  یباش  یرـــشاع

  توی متاه ن انجــــــــــمدر کند دايپ  تا  ستيک      بحر ناپيدا کران   عمـق ز زی ــري  وجهــــام

  وتی واال تيطـــن در ـودـــــــبــ  هــنـيم فتال      زيعز عمر مهه  یکرد  نــــوط  ینااب ـفوق

  توی آواۀ عرض  دباشـ  جــزم و رزم و زمـع       نــــوط بح ترا سر در و شهيانـد ريـمض در

  توی االب رتــــفک  نيا  ـادهاـ ياز  رود  یکـ       رستُد رـــکف  ـدص دو نـميب افگنمی م نظر تا

  تورفت سيمای ــ مع و" ليلخ"  يتکوين  امنــ       "ليسبال ابن" حق به  یهست نوط امم قعاشــ
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  توی ــاـيوب گــلشن در بود  یارــــخ  ام خامه       بودی ک گفــــتنی ارا ينــخــس  ارباب  نـــزد

  وتی ـوايشۀ ماخ از همی وشدــــج  غم  کاشـ      بود تيانشا و مضمون وطن  دوهــانــ شـــرح

  توی دايناپ  رـــبح  موج ز   زديخــ  ها چامــه      شام و هرصبح خوشت انفاس ز زديخ شورها

  ان و دل جويای توــ از ج زين سبب گرديده ام      وطــنی ـابين چــشـم شد   ـوـــت  دارــــيبۀ ديد

  تو بـــعط بـــوستان از ـمــــدلـــ شادان  شوديم

  توی افزا جان رـشع از  فيلط  گردديم مست

  

  

  :تذکر
خوانده اند و من هم در باال ايشان را همينطور " مسافر"يعنی " ن السبيلاب"جناب معروفی در شعر خود، خود را 

  .مخاطب ساختم

 


