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  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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  محمد  اسحاق   برکت  
  کاــــــويرجينيا ــ امري  
 ٢٠٠٩ فـــبروری ٢٤  

  
  
 

پيام " ــ آزاد افغانستانافغانستان آزاد "معـزز ، پورتال  ٢٠٠٩ فبروری ٢٤وقتی در صفحۀ امروز ، 
جناب نعمت اهللا ر آزاده، ـمناسبت درگذشت والد ماجد شاعه ب" اسير"محترم فخر الشعراء استاد همدردی 

بعد . را سرودم" خوا خوږۍ پيغام د"مختارزاده، از نظرم گذشت، فورًا دست به قلم برده و منظومۀ 
 عيسوی رخ در نقاب خاک کشيده ٢٠٠٤ پدر بزرگوار آن دوست عزيز در سال متوجه گرديدم کهچون 

ولی با خود گفتم . ؛ تردد دست دادهم مربوط  به پنج سال پيش است" اسير"بودند و پيام همدردی استاد 
   ؟؟چه باک دارد، اگر اين پيغام را که به همين مناسبت سروده شده، پيشکش کنم؟

  
  

  خوا خوږۍ پيغام د
  

  همختارزاد» نعمت جان«راميم گ و امجد دوست ارجمند و وارگذشت پدر بزرگبه مناسبت در 
  

  چا پدر د چـا دختر ا موردـچ  مړ درا وروچ دی تل به اورو يو خبر     د د د نيا دغه دستور

  په در در او اک به سرـبل به وينې خ سبا بل،!      »نعمته « ـــه کيسه په تا شوله ــنن دغـــ

  ــوک  په بستر وی په صحرا وک به مړـــ  ـدير دی     ـــايت به له چـا نه کړې دا تقـشک

  روت  غـــرــــــته       نن په تا سبا په بــل، چېرته  پ دا بـــال ده چې روانه زمــــوږ خـــــوا

  و پـــسرـی يــــــــتاغـونـدې يې روزلـ چــې و       "نعمت جانه "و پدر ستا خوش نصيب خو

ان لکه سپر ل کې به يې ساتې اوــته پـدر شه       په بغ ـرزندانــوـته خپل فـ اوس نــو   خپل 

  په سر ـدون دې برکت شه       پس له دې نه سعادت دې په نصيب سرـده  پـه ژون دعـا زمـا

«! نعمته«ره ـــــــــه تــا سبــه وی لــ »برکت » 

اميل باندې نظرهم په ف خدای وی هم په تا د او  
 
 


