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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

  
   ٢٠٠٩ مارچ ١٩

  
  !نويسنده و شاعر پرآوازۀ وطن، جناب داکتر صاحب پژمان

از صميم قلب خير مقدم " زاد افغانستانافغانستان آزاد ــ آ"اول از همه تشريف آوری شما را به پورتال 
 جناب عالی را جلب کرده است و ارسال خيلی خرسنديم که محتوای صفحات پورتال توجهِِ .ميگوئيم

ۀ شما را زينت بخش يدر حالی که بهار.  نشانۀ اين عنايت است،پارچه ای زيبا بخاطر نوروز گزين
  .م همکاريهای شما ميباشيم تدوامند،  ميسازيم، آرزو٢٠٠٩ مارچ ٢٠صفحۀ فردا، 

مقابلتًا .  سپاس داريماز تمنيات نيک شما به مناسبت نوروز خجسته ــ اين يادگار اجداد پرمجد ما ــ جهانی
  !بهروز و سرفراز باشيد.   بپذيريدميمانۀ کارکنان پورتال راتبريکات ص

                با تقديم محبت                                                                  
  

 AA-AA  ادارۀ پورتال                                                                          
  

  
  داکتر عارف پژمان

   ٢٠٠٩ مارچ ١٩

  
  

  
 

  !ت تو چندين بهار آمد و رفیب
 

   تو غريب است و خانه دلگير استی ببهار
  ماندیتو به رنگ پريده م  بيبهار
  ست در گذرگه بادي برگۀ قصبهار
 !  اميد من استی خاموشۀ قصبهار
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****** 
  

  چشم تو هرگز بهار نداشتسکوت
  یتنهاي  بيگانه  تر ز چشم تو سکوت
 ، سهرابۀنامگ چشم تو چون سوسکوت
 !  فاجعه بودکتاب

 
****** 
  

   شعر سياهم بهانه تو گرفتهميشه
  دود نگاهم به دامن تو نشستهميشه
  بودی نام تو آغاز سر گرانهميشه
  ! گفتمیتو به خود ، من دروغ م  ازهميشه

  
****** 
  

 :  کن ، نگاهنگاه
  سپيدی آن سکویرو
 یيد چی هر غروب برايم ستاره مکه
  غم من بودۀ گيسوان تو ؛ گهوارو

   نيستی کسی جاهنوز
 !  سيگار من هنوز آنجاستخاکستر و

  گنجشکان ،هنوز
  خش خش پيراهن ترا شبهایصدا

  ! بينندیبه خواب م 
 
****** 
  
 بين که پنجره دلگير و خانه خاموش استب
 :  جويبار دل افروزو
  اين عزيز ترين ــــ
  کوبيدی منت سر به سنگ  بهر آمدکه

  بردیو عطر خاطره ات را به خانه ها م 
 !  استخشکيده

 !  سته ياس ، پر کردی جايگاه مرا بوو
 
 
 
 خويش را به گردانندگان  یباش ها آزادگان، بهترين شادی، جشن باستان نوروز دل افروزۀ ميمنت طليعبه 

 ی بهارينه و عکسیشعر. ميدارم ، تقديم یصاحب جناب خليل اهللا معروف نير پورتال ، بويژه انجیگرام
  !با اخالص. ناقابل ، نيز پيشکش شد

  
 داکتر عارف پژمان                               

 


