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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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  وــــــــــــــــپيکارج. ر
   ٢٠١١ اپريل ٢٤ــ هالند 

 

 ر منـ شع و ر تو ـشع
  

 بار کي"  ــ آزاد افغانستانافغانستان آزاد"گان محترم   گردانندۀماني سپاس فراوان از محبتها و برخورد صمبا
  .برمي شان را آرزو مدي مزیهايابي و کامهايروزي را نثارشان نموده پشي خوی قلباتي درودها و تمنگريد

 از نظر " ــ آزاد افغانستانافغانستان آزاد" تي ساني اشعار را درهمني فهرست عناوکه ی قبل هنگامروز چند
وجهم را به خود جلب نمود و آن عبارت بود  تی للندریقي صدفي  از محترم عبداللطیا عنوان سروده گذراندميم

 ادي زنده ۀداني و ناامد اندوأسي ی با سروده هاوندي در پشي پیاند  دو سال وزيو از آنجا که من ن" شعرمن " از 
 ۀم مرا واداشت تا سرودي؛ حس کنجکاو انشاد نموده بودمیا عنوان سروده ني تحت همی کوهدامنرنگيعاقل ب

 سروده ی ملتی در رثااي که گوافتمي یا سوگنامه هيشب  آنرا مطالعه نمودم آنراکه ني و هممانخوب را یمحترم للندر
 که به آن عنوان ستيا اش سروده جهي ُگل کرد که نتزي به إصطالح احساس من ن، آندن پس از خوان.شده باشد

 با ونديدر پ" من شعر" تحت عنوان که یا آنرا همراه با همان سروده نکيداده ام و ا" تو و شعر من شعر"
 به ،رديگتان قرار  تا هرگاه مورد پسندفرستمي مزاني  خدمت شما عز، سروده بودمی کوهدامنادي زنده یسروده ها

 .ديآن إقدام فرموده ممنون گردان نشر

 دي و کامگار باشبهروز                             

 کارجويپ.  شما رإرادتمند                           

  

  

  ر منـ و شعتو رـشع
 

که در » شعرمن «  تحت عنوان ی للندریقي صدفي از محترم عبداللطیا با سروده وندي پدر
 : استدهي به نشر رسی افغانیتهاي از سایبرخ

  

 شام  روزیگفته نمود" من شعر       "امــــــــن  بهیقي للندر زاده  صدیا

 ه روــب ه نکته روـــنکته ب کنم یم      ر توـر خود با شعـ اکنون شعنکيا

  هل هل گر هنگامه است  منشعر      و غمنامه است  درد دل   تورــشع

  آدم استی فرحت فزامن رـــــشع       غم استی آواو اديرــــــف تو شعر

 نشان ر من نقش وــــ اندر شعدارد      انياوـــــــــک درفش   با   آرشريت
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 دلها بود  از غم برَکن  من رــــشع       بود غمهاۀنيئ تو آرـــــــــــــــــشع

 وفان َشنط  ۀنغم  شد  من رــــشع       سوزان تنۀ نال  شدتو رــــــــــشع

  دعوا بودۀ برنام من رــــــــــــشع       دلها بودۀ تو غمنامرـــــــــــــــشع

  شور سر فرزانه استمن رـــــشع       استوانهي سوز دل دتو رــــــــشع

  اتنهيري د  غماديرـــــــــــف  که اي       اتنهيس  غم است دری ناتو رـشع

  هستزي دل ساو ی افزارحتـــــف       هستزي رستاخی سرنامن رـــشع

  زار مظلومان بودیاـــــــــــ هناله       بوداني پای ب ی غمهاتو رـــــــشع

 ده بخش ماتم استـــ را وعظالمان       غم استاني پا دي ام من رـــــــشع

  سوگواریز نواـــــــــ جزدي نخزو       روزگار  سرود ني غمگتو رـــشع

 کار  شرنگ رزم وزـــج زينخ زو       سرود ماندگارني سنگمن رــــــشع

 ودکانـــــــک  ی و درد و نواغصه       زمان  تلخ ۀقص  شد تو رـــــــشع

  کودکانیردا براــــــــــــــف  ۀقص       شرح جهان ۀهست قص  من شعر

  نویوغاــــــــــ غ، نوی سوداۀقص       نویاي دن، نویرداــــــــــــــ فۀقص

 داــــ نني اشي به سوی و دادیجست      داـــــــــــــ درد وطن را از خۀچار

 یا چارهيو تو بـــــ چداي پی شدیک      یارا چاره   بود و اویئخدا رــــگ

 ريود خط مســــــ بنه از بهر خخود

 ري بگیر مرا پندــــــــ  بخوان شعآ

+++++ 

  هالند– خنيمي نا– کارجويپ. ر

٢٠ /٢٠١١/٠٤ 

٣١/٠١/١٣٩٠  

  
  من رـشع

 

  :ی کوهدامنرنگي عاقل باستاد ادي اندود زنده أسي  ودانهي نومی سروده هاني واپسبا ونديپ در
 

 ! ستي نرنگانهي و بگرني بمن شعر

 ! ستي نگانهي خودب ی نجوامن شعر

 ... وزدیوفان گونه مطـــــــ من شعر

 ن،ي سرخ و آتشوفانـــــط من شعر

 ،ني ُبرکان زمی الوامن رـــــــــشع

 .... ت خشم مردم اسلي تمثمن رـــــشع

++++ 

 ستيونه نـــــ مادرگی الالمن شعر
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 !تسي ندانهي نومی آوامن رـــــــشع

 گران،يرف دـــ نشخوار حمن شعر

 ،»ذات جاودان «سي تقدمن رــــشع

 ! ستين» بنده  « کي ذلت سجود در

++++ 

 ! ستي نستي اشک ندامت نمن رـــــشع

 ! ستي نستيذاللت ن و  عجزمن رـــشع

 ! ستي نستي باران رحمت نمن رــــشع

 ! ستي پردازه نی و برنگي بمن رـــشع

 ! ستيروازه ن دی سقف و بی بمن شعر

 ! ستي تازه نی َترَفندهامن رـــــــــــشع

++++ 

 ..!  عصر حاضر استانيمن عص شعر     

  گران،اني حرف دل عصمن رــــــــشع

  نسل قهرمان ،اديرـــــــــــــــ فمن شعر

 ... رزم  است وکاري قانون پمن رــــــــشع

 ، نورومندي ناديرــــــــــــــــــ ف من شعر

 ، کاخ ستمرانگري ورمنـــــــــــــــــــشع

 م صفت در اهتزاز،ــــــــــ پرچمن شعر

 ..!  استهيدال کار با سرماــــــــــــ جدر

++++++++ 

 ٢٠٠٩/٠١/٣١ – هالند – وبرخنين

 

 

  


