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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

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

  
   ٢٠١١ فبروری ٢٣          

  
  

   کاملآرزوی صحتيابی
  

، "ــ آزاد افغانستانافغانستان آزاد "بعد ازينکه خبر عاللت مزاج شاعر آزاده و همکار گرانمايۀ پورتال 
 که نويد از ان مواصلت کردرا گرفته بوديم، شکرگزاريم که تازه ترين نشيدۀ ايش" للندری صاحب"جناب 
 و تمام همکاران متصديان پورتالو اطمينان خاطر يۀ خرسندی  ماو اين. شان ميدهد وضع صحی بهبوِد

از نشائد جديد شان روزمره ، باز ازکخيال صحت اين شاعر نمطمئنًا که با اعادۀ کامل. گرانقدر آن است
سماط سخن نۀ ايشان سالهای سال زکامه های نازکپردا ماست، که چ آرزوی صميمانۀ. خواهيم بردهالذت

  .د شعر دری را عاطر بسازخاطررا رنگين بدارد و 
  

  .سربلندی و عزتمندی شان کمال آرزوی ماست
 

  با محبتهای فراوان
  

  AA-AA ادارۀ پورتال 
  
  
  

  
  عبد اللطيف صديقی للندری          

  ٢٠١١ فبروری ٢٣ کانادا ــ           
  

  

  هاشاه اورنگ
  

  ماهها و سال مـــه و هفته و روز به      هاگاهريوزـــــــــت  نيچن را ما  کشد

  سپاهها ین شوکت نه و دـمان شان نه      حاصل هب را  باطل عمر رددـگ  چه

  شاهها اورنگ ی گه  ،یرســُکی گه      یخاک جسم نيز نشان و نام وـــــمج

  اههايگ گلها، دمد، یم تاکــــــــخ ز      یزير خاک بر گل وـچی روز رسد

  کالهها و تخت  و هماند یاجــــــت نه      کنيم نظاره  عمرها، آن بود هـــــچ

  گاهها هيکت و بخت و آن فــّر شد چه      یفائی ايدن نيا ِ رورـــــــــــمغ مشو

  گواهها صد  ونـخ از لکه  جانت به      یزيبر مظلومان  ونـــــخ  ناحق به

  گاهها سجده تيپا اکـــــــخ باشد که      مرادم تـــــــــــــــو  پاک  انتسا بود
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  کاهها ز کمتر       دگــــــــر هر چيز شدميوـــــــــج تو ديتوح و  عشق  کالم

  راهها خضر نــُـــــک را چارهيب  دل      سر نهمی م تو ِهگدر اکـــــــــــخ به

  ستين تر چارهيبی کس تو از "فيلط"

  گناهها و رمــــــــــُج پر ی نايد نيدر

  
 


