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   للندریبداللطيف صديقیـع   

  ٢٠١٠  اپريلمچارکانادا ــ    
  
  

  یئسرا نغمه
  

  است هانج جــانی ــردلــب ی ارــ يبه      است انجی پا تا سر که نيب جانان تو

  است نــشان چــه رای پــر ــنيا نـدانم      زاديپــر آن حســن ـوـــچـ کــس ـدهيند

  است ـوانـخ مهمان مرا امشب ار يکه      ــانـج و دل ازی ئســرا نــغــمه کــنـم

  است ــانرخــگـلــ گــروه نــــشـانــدار      ارم يکه ـمــدان ـنيهــمــی ئــبــايز بــه

  است ـزانــخـ هــا دل او زلــف دام ز      ستين رها را  کس  جهان ـنيا دار به

  است دانياوــج  عشــق ز یمست نيچن      سرمست ارــ ي عشـق به  جانم  و  نت

  زمــانهی ـاـــهـــ ــمـغـ چيهـــ نــــدارد

  است از خواجگی امن و امان" فيلط"

  
  : دوستانهخواهش 

 که معروضۀ ناچيزم را بسيار امتنان دارم،" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ان محترم پورتال پر افتخار از متصدي
 معروضه .به نشر سپردند بدون معطلی، ير خليل اهللا معروفیانی از نويسنده و شاعر ملی، جناب دپلوم انجندر قدرد

چون ارتباط بنده  گنجانيده شده بود،  مطلب در بخش منظومالبته اصل ود، کهمتشکل از دو قسمت منثور و منظوم ب
  .به نثربيشتر به شعر و نظم ميباشد، تا 

 يکبار ،"سيمای معرفت" را زير عنوان ر موضوع آرزو ميکنم، که بخش منظوم جلی ساختن بيشتتأکيد مزيد و برای 
  .ديگر، مستقالنه اشاعه بدهند

  ت فايقهرامات   با ارادت و اح                
  صديقی للندری. ل.        ع              

  
  
    ٢٠١٠ اپريل ٤   
     

  !، جناب للندریهمکار گرانقدر پورتالپرکار و آزاده و    شاعر 
  در واقع قدردانیانجنير معروفی، دپلوم ان و متصديان ارجمند پورتال، جناب ني جناب شما از يکی از باهای    قدرداني

  را" سيمای معرفت" لبيک گفته و ندای دوستانۀ تانبه . ميباشد و تمجيد  ستايشدرخور هرگونهل بوده،    از تمام پورتا
  .از باشيدرموفق و سرف. پورتال نشر خواهيم نمود در صفحۀ فردای صورت مستقلبتان، بناطبق فرمايش ج   

  فراوانمحبتهای      با                                                                                                                    
 AA-AA ۀ پورتالاراد                                                                                                                      


