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  بعد ازينکه للندری رخ در نقاب خاک کشيد
  

دانند، شاعر پرکار و وفادار پورتال جناب " ــ آزاد افغانستانافغانستان آزاد "چنان که خوانندگان ارجمند پورتال 
. خواجه عبداللطيف صديقی للندری، دو روز پيش با جھان فائی وداع کرد و دوستان و شعردوستان را به عزاء نشاند

پورتال ھر روز نشيدۀ تازه ای تقديم با پورتال چنان ع=قه و محبت گرفت که دانند که آن ھمکار گرامی  انارجمند
حاC که او ديگر در ميان ما نيست، به پاس آن محبت فراوان او . و روزی نبود که ما را بدون شعر تازه بماند ميکرد

از  و ادب با پورتال، تمام اشعارش را بار ديگر رؤيت ميدھيم، تا شمائل آن شاعر دلسوخته و خدمتگار فرھنگ
  :با خير مقدم پورتال ر پورتال چاپ گرديده است؛ که داينک اولين نشيده اش . خاطره ھا زدوده نشود

  

  
   

 روانشاد عبداللطيف صديقی للندری

  

  ) 2009مارچ  25(  1388ل حم 4 
    

  !اللطيف صديقیر گرانقدر افغان، جناب عبدـشاع

ً تيمنا و ، است) ج(نرا که حمد خدای Cيزال اولين آ يم، کهر زيبايتان را گرفتـبا کمال مسرت چند پارچه شع زينت تبرکا
از " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"در پورتال بدين وسيله مقدم  شما را  .، ميسازيم2009مارچ  26حۀ فردا، بخش صف

دا کرده و اشعار نغز تان پيوسته بر زينت گرامی داشته و آرزومنديم که ھمکاريھای شما با پورتال ادامه پيصميم قلب 
و اشعار فاخر ھمکاران دائمی و نھايت عزيزالقدر ما ھميشه صفحات پورتال را مفتخر  طوری که ؛ ھمانپورتال بيفزايند

  !اموفق و سربلند باشيد و خدواند بزرگ مستعانتان باد .ساخته اندمنور 

  با تقديم محبت

 AA-AA پورتال
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  روانشاد عبداللطيف صديقی للندری

 2009مارچ  26 ،کانادا تورونتو ــ      

  
  

  

  

  

  ازاينی ب

  ام آورده گناه شرح نيا که منگر  مـرخ بر      ام آورده   پناه  و ذرـــع درت بر ازاينی ب

  ام آورده گواه  را ک=مم زـــــــعج ۀعرض      زبان  ورد  مـــشب و روز بود رحمانت نام

  ام ردهآو آه نقدِ   ازی رــــگيد  واهــــعذرخ      کنون  درگاھت  بهی زار و  هيگر متاع با

  ام آورده اهيگ، مزرع در  رچهـگ ندارم گل      غفلتم و زـــــعج ز  آگهی  ئتو  دانم  خالقا

  ام آورده کاه  ز کمتری  ـــبندگ نقد هــگرچ      نگر  عفوت نيمب  جرمم رمنــــخ نماد بر

  ام دهآور راهب را خودی گمرھ بودم هــارچ      مباد  دتيتوح و  عشق ک=م زــج زبانم بر

  رحمتم دِ يپرام فِ يلطی  عاص ـۀـــــــخواج

 آورده خواه عذر  ،قتيصد بوبکر هـخواج

  

  

  

  

 !روانش شاد و يادش گرامی باد


