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 Literary-Cultural   ادبی ــ فرهنگی

  
  نعمت اهللا مختارزاده

٢٠١٠  \  ٩  \  ١٢  
  انلم ــ ار اسنشهـ 

  
  
  

  "نوای غربت"به اقتراح از بخش دوم 
  

 جناب محترم ، الحاج یرباعيات ، دوبيتی ها) قسمت دهم " ( بتنوای غر" به اقتراح از بخش دوم 
به )  آزاد افغانستان ــافغانستان آزاد ( خليل اهللا ناظم باختری که ديروز در همين سايتِ  وزين 

  :زيور نشر مزين شده بود تقديم است
  
  

  

  :از محترم الحاج ناظم باختری
  

 افغانستان آئينِه مجلۀ مسؤول مديِر
 

   است ناظم مهـــرباِن ـــميانهــــاشـ
 است ناظم قــــدرداِن و مهــــــربان

   ُمدام باشد وفا با کــــو کسی هـــــر
  است ناظم جاِن و جسم و چشم نور

  
  :نعمت اهللا مختارزاده  از

  

   خيلی عالم است،هاشمّيان هم پروفيسور و 
  سّيدِ  واالگـُهـر ، هم حاجی و هم حازم است

  ـی ميکندئن ، محبت  ، آشــناسابــا هـمـه يک
  گرچه هـمـنام و ، ز يارانِ  قديمِ  ناظم است

  
  

  :از محترم الحاج ناظم باختری
 

  "وهاج" محترم احوالپرسی از امتنان ابراِز
  "افغان دل درد" مجلۀ  مسؤول  مدير

  
  ُکند وفـاداری ما وهــــاِج چــون

 ُکند ، وطنداری وطـنـداران بـــا
   ناظمش با ُکـــند می مهــــربانی

  ُکند وغمخواری کرد غمگساری
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  :نعمت اهللا مختارزاده  از
  

  گر وهاجِ  مهربان ياری کند
  دردِ  دل ها را پرستاری کند

  او بــه امريکا و ما در آلمان
  بر وطنداران وفــا داری کند

  
  

  :از محترم الحاج ناظم باختری
 

  سدوزائی خان شاه احمد مهربانيهای از ياددهانی
 

  ما ياِر باشــــد آنکـــه ســـــدوزائی
 ما ســرداِر و آور نـــام شاعـــــــِر

  ما غمخواِر شب و روز بودی آنکه
 ما دلـــــداِر و مونس و انيس هــــم

  
  :نعمت اهللا مختارزاده  از
  

  ی انـيـس و يــارِ  مائتا ســـدوزا
  شاعـــرِ  نـــام آور و سردارِ  ما

  روز و شب اندر ديارانِ  غريب
  داروی   دردِ  دلِ   بـيـمـــارِ  ما

  
  

  :از محترم الحاج ناظم باختری
  

 فخرالشعراء نيهای مهربا از امتنان اظهار
  "اسير" نسيم محمد استاد

  
  نمود قدردانی بايد دوستان صفاِی از

 نمود قدردانی بايد نهان در و  يانـدرع 
   ام بوده زانعزي احساِن مديوِن شب و روز

  نمود دانی قدر بايد مهربان " اسير" از
  

  :نعمت اهللا مختارزاده  از
 

  از وفــــای دوســــتان ، بايـد قـدردانی نمود
  بر صفای گلرخان ، هر لحظه قـربانی نمود

  در حضورِ  محترم ، اســتاد اسـيرِ  مهربان
  جـان و دل را بـر فـدايش بايد  ارزانی نمود
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  :لحاج ناظم باختریاز محترم ا
  

  زاده مختار اهللا نعمت های مهربانی از قدردانی
 

  بينمت برابر ُدر با دوستان مياِن در
 بينمت منور ِ  درــب و روشن آفتاِب 

   برقرار باشی زاده ُمختار جاِن اهللا نعمت
  بينمت داور نزِد عالم هردو سربلنِد

  
  نعمت اهللا مختارزاده از
   

  ـــون عندليبان بينمتدر ميان گلــــرخان ، چ
  در فضای دوستی ، خورشيدِ  رخشان بينمت

  اور و در باخترـــ، خ ) ناظم( ای خليل اهللاِ  
  الکـن يارِ  افغان بينمت عاشقِ  جـــرمــن ، و

  ، استاد و فخـرِ شاعران) ِ اسـير(يا به مانـنـدِ 
   مهربان ، همچون پدر بر اين و بر آن بينمت

  مـا ) ـروفیِّـــمعـ ِل اهللا يخل ( مانندِ  يـــا بــه 
  دشمن هـــر خائن و ،  ميهن فروشان بينمت

  مال عمر و چون سياف و چون گلبديننه چو 
   بينمت ايـمانِکـفــر ، محقـق و خليلــینــه  

  بايــدت بـيـنـم تــــرا پيوســته در روشنگری
  دوستدارِ  نوعِ  انسان بينمت» نعمت«وچهـم

  
***********  

  
 

 


