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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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  ٢٠١١ اپريل ١٧         
  

  !پيکارجو. شاعر توانا و ارجمند افغان، جناب ر
، ٢٠١١ اپريل ١٧، امروزرديم، که صفحۀ  کمال مسرت قطعه شعر زيبا و انتقادی شما را بدست آوبا

مايۀ خشنودی مزيد ماست، که خود ضمن سطری چند، وعدۀ همکاريهای . خود را با آن زينت می بخشيم
  .بيشتر را داده ايد

گرامی " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"بدين وسيله مقدم تان را در مجمع شعرای گرانقدر پورتال 
شائد نغز شما را نيز مرتبًا و در رستۀ اشعار آبدار شعرای گرانمايه و دائمی داشته و آرزومنديم که ن

  !موفق و سرفراز باشيد. پورتال، منتشر ساخته بتوانيم
  

                                              با محبتهای فراوان
 AA-AAادارۀ پورتال                                           
                            

  

  ٢٠١١ اپريل ١٦         

 ی و آرزو"ستان آزاد ــ آزاد افغانستانافغان" ني وزپورتالگان  درودها به گردانندنيبا إبراز بهتر
 از یکي ،ندهي در آشتري بی قلمیهاي در جهت همکاریا به عنوان مقدمه نکي اشان شتري هرچه بیتهايفقوم

 که هر گاه مورد مينماي تمنا مشاني پر تحرک و پر محتوا فرستاده از اتي ساني را به اشي خویسروده ها
 . آنرا به نشر سپرده ممنون گردانند،ردي قرار گشان سندپ

  شتري هرچه بیهاي همکاردي امبه                      

  کارجوي پ .ر                                

 

   وـــــــــــــکارجيپ .ر 
  ٢٠١٠/٠٣/١١  ــهالند 

           ٢٠/١٢/١٣٨٨ 
 

 

 !؟ینيروشنفکر د
 

 مردم دانا بود ذهن از و رــــــــــ فکیروشن       بوددايپاـــــ ن یداي پ  در جهان  روشنقشر

 بود لدايرش چون شب ـــو فک  روشنفکرنام      ی را بنگریر مردمــــــ بنگ  ژرف  نگاِهبا

 بود الـيو واو فارـول إستغـمشغ شب و روز      ی بتیپا در کيل  ددــــــــــ از تج  دمزنديم

  باال بودمردمان گريد ردن زـگ و سر  کي      شي گونه گون با نام خوی واژه ها  ُدمنهديم
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  دانا بودشتريب گان ز همـــــــــک ظن برديم       اویاــــــ صفها جشيشاپي مجلسها و پصدر

  بوداقد معناـــــــــ  ف، آن  مهد تناقضزانکه      است ازهمه جالب تر" ینيد روشنفکر" ناِم

  بودجا ی و بخود یب گفته هاشان   ها ودهيا      سؤال ري زروديم الب ــــج  نام ني فقط این

  بوداي  در دنني داتـــــــــــــــ  نجی تقالدر      ني نوی هنر با سفسطه هایروه بـــــــ گنيا

 روه شارلتانـــ گ ني ز انيرزان أدـــــ ليۀپا

 بود  پای بيۀ شود چون پا رزانـــــــ لشتريب

  


