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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سر ه سرھم   
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   2011آگست  24

  !محقق نامور و شاعر برازنده، جناب داکتر صاحب اسدهللا شعور

ھار پورتال، ُموجب مسرت زائدالوصف ما مواصلت نشيدۀ آبدار و سخنگوی تان در ُعنفوان چارمين ب
بدين وسيله در حالی که دريافت اين تحفۀ نغز و گرانبھا را نويد ھمکاريھای دوامدار شما با پورتال . گرديد

می انگاريم، مقدم جناب عالی را به کاشانۀ آزادگان از صميم قلب گرامی " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"
مزيد انيم که اشعار شھوار آن گرانقدر باعث زيب و زينت بيشتر پورتال و خشنودی به يقين ميد. ميداريم

  .خوانندگان شعرفھم ما خواھد شد

از حد گذشته خوشحاليم که در مسير شگوفائی عام پورتال، صفحات ادبی ــ فرھنگی ما نيز رونق 
ۀ ملی و پيش آھنگ، نزديکتر در حول اين صفح" انجمن شعرای افغان"روزافزون مييابد و ما را در تدوير 

  .  و نزديکتر ميگرداند

البته خشنودی ما دوچندان خواھد گشت وقتی مقاOت و آثار منثور و تحقيقی شما را نيز دريافت کرده و 
  .، منتشر بسازيمما در سراسر عالم جھت استفادۀ وسيع خوانندگان و عPقه مندان ارجمند

  . چشم براِه حصول آثار کثير منظوم و منثور شما ميمانيم به آرزوی پيروزی و سرافرازی آن عزيز،
  

  با درود و محبت فراوان                                                                                                       

 AA-AA ادارۀ پورتال                                                                                                       
  

 
 

  "شعور"داکتر اسدهللا     

  
  

  لبتذَ مُ دوراِن 
 

  

  مبتذل کشد انسانِ  ر کناره سرــــــــز ھــــــک       دوران مبتذل  ِد ما شدهـھـــــــــــــدردا که ع

  مبتذل ا برد ايمانِ ـــــــــــا کجدــــــــره بر خ       ر ھمهــــــــنگ و قشری گشته   باور سياسی

  مبتذل دانِ ــــز وج بينی  ز اين ھنر چه ــــج       اراج ملتستـــــــــــــــــاھل سياست از پی ت

  مبتذل؟ رمانِ ـف ز ورطه به   کس سته رَ  کی       رقـــــرق فساد دولت و ملت به فاقه غـــــغ
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  به پيماِن مبتذل توده  ريب ــــــــــــــــــبھر ف       نیھر کوی و برز ھا قطار به هـــــــرھبرچ

  Iمباره؛ ھوسراِن مبتذلـــــــــــــــــوينک غ       ليک، آن اسيِر قدرت و سرمايه است و سود

  ره و ويراِن مبتذل ام بیــــــــــــــــبا اين نظ       راب نيستسَ  ز ـــــــــــــــج ما   خيالیِ  ۀآيند

  مبتذل رفته ز ارمانِ ــــــــــگ  رــــــــسق  راهِ        شکم در تفکرند ميِل  به  ران ــــــــــنگروش

  مبتذل روشِن يارانِ   رویــــــــــــــــــاز کج       دِل ما قيامتيست داغِ   و  درد و   دوهـــــــــان

  رنده کيست؟ـــب زکشی شده ميھن؛ ـُــميدان ب

  مبتذل رام و سوارانِ ــــــــــــــــــــحۀ حلق با 

  

  

  کانادا ــ تورنتو

 م 2011گست آ 20/ش 1390 داس 29 شنبه

 

 


