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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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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  
  تيمورشاه  تيموری

 ٢٠١١ می١٥ المان ــ
 

 

راب زندگانیَس  
 

دندمرا بدنام کر رعه ــج ز يک        ام کردند  ـج ق در يک نی عشجها  

دندانی نام کرـــــــــ زندگ سرابی ر ما نگفتند        ـــــــــب ز زندگی رمو  

م در دام کردندو مرغ بی پرــــزی         چ سا وازی نهآروازی نه ــنه پ  

دند ابهام کرـــــــــــــــــۀپنج ون و مکان را        اسيرــــ  کۀ سرگشت من  

دندام کرـــــــــــغاز مرا انجآ     کهام      ــــ سرانج  نی بدانم غازی آنه   

دندوش به يک پيغام کرــ گرفتند         دل ما خ  از ما وشدلیــــــخ م تما  

ام کردندـــ ج شتتش در سرآی         که ـــــــــــتشبار ساقآب آ  بده زان  

دندمن الهام کرـــــــــــه        اشاراتی ب شور و مستی  ن جها والـــز اح  

  طره و خال ريبـر فمخور تيمو

دندکه همچون تو بسی در دام کر  

 

  )٢٠٠٤ سپتمبر ،المانــ تيمورشاه  تيموری ( 

 

  :نوت
  !فیحب معروبرادر ارجمند و گرامی انجنير صا

 مرا متوجه ساخت که شما در ،انب اينجۀ سرود،"نطفل افغا"ثنوی زير عنوان داشت تان در اخير مياد
اشد تال ب پورۀشايست که نها را به نظم و شکلیآثار وارده يکبار ديگر دست بکار ميشويد و آترتيب و تنظيم 

  .يد نشر ميسازۀمادآتهيه و 

 حتی .که شما متقبل ميشويد ستتغيير ميکند و اين البته به اثر زحماتي  ها نوشتهۀمن ميدانستم که شکل و قياف
 ،که تو تيپ ميکنی ميفرستم به قسمی  ايشان گفتند من نيز،حب در ميان گذاشتمين را با اسير صاابار  يک
 سالگی صرف ٨٨ تقديم ميکنم که من در سن یمن معذرت خود را درينجا به نسبت اما . تنظيم ميشودًابعد
 درين آثارمکه   هستمدموخته ام و بسيار خوشنوآ کمپيوتر را ۀکه تيپ کردن بوسيل چند ماه ميشود مدت

 ری زيرا طو.نشر ميشود ،زدائی است فه خراروشنائی و بينائی هموطنان خاصتًا پورتال مردمی که هدفش
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از طرف . نی نيستساآبيداری شان کار چندان که  ی هستندعميقا غرق در تاريکي ه ميشود مردم ماکه ديد
که سواد هم  نیاکس و يکنند که سواد دارندلعه مهستم که اين نشرات را کسانی مطا  وسوسهينديگر من در

  ؟هد بودال ما چه خو حا،ميروند  شدهء شده اند و هنوز هم اغواءابالنسل اغو سالهاست که نسل ندارند و

 .هممرام تان موفق ميخوا ف وشما را در اهدا

 

 


