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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

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 ــ فرهنگیادبی 

  
  
  

  ٢٠١١ری و فبر٢٣

  "!تيموری"ر گرانقدر افغان، جناب تيمورشاه ـشاع

 غزلهای شهوار دو شاعر نامدار وطن ــ حضرِتن را که در استقبال از  تاغزل نغــزبا کمال مسرت 
 سروده ايد، ــ" اسير"، استاد محمد نسيم فخرالشعراءجناب و  مرحوم  ِ "مستغنی"استاد عبدالعلی 

ديم، نگرامی داشته و آرزوم" اد افغانستانزافغانستان آزاد ــ آ"ا به پورتال ه مقدم شما ربدين وسيل. دريافتيم
  . که ارسال اين تحفۀ گرانبها، طليعۀ همکاريهای دوامدار شما با پورتال خود تان باشد

  ! و آسوده از گزند روزگارسرفراز باشيد

  راوانبا محبتهای ف
  AA-AAۀ پورتال رداا

  
  

  
   "تيموری"ورشاه ــــتيم 
  ٢٠١١ فبروری ٢٣ ــ المان 

  
  

  راــصح در
  

  بستغنی صاحاز م" در صحرا" شعری تحت عنوان ،"اسير" نسيم  محمداستاد، تهخفرهي شاعر

  دارم که ه ایسرود  ،مقام واالدو شاعرهای هرء از غزلبنده به اقتفا. نده ا نمود را استقبال

  : تقديم ميگردد اينک
  

  دم دل ديوانه در صحرابه تنگ از خانه شد بر

   مستانه در صحراۀرــــــتوان زد نعبه کام دل 

  )مستغنی(
  

  اآشنا در خـانه و بيگانه در صحران منم 

  آرامشی در خانه در صحرادلم  گيردينم

  )اسير(
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  راــدر صح
  

   محمل جانانه در صحرا ويدـــــ جکه نیوز مجنوانه در صحرا       ق ديـديث عاشـن حـــــک رــبيا س

  شد مستانه درصحرا وچ ، و خوشدل شود آزادهعصيان است         غيظ و دل تنگی که همواره اسير

  صحراه در ـانــخ همـوشبمر ــــــ اح ان اللۀـبسحکمت را         و  جهان نور،اگر خواهی طبعيت را

   شاهانه در صحراتمـْ که سوزد عظ زند برقی    ـرش نيسان    غ  نهيب و، و طوفان هوای سرکش

   فرزانه در صحرا بکن سری در جيب غم اندر  درون خويش بشناسی         به آسانی و بتوانیـــــچ

  خانه در صحراخمت   لذ ابیـيکه  د ـايـرا بـــــتابان است        ت آسمانش صاف و دل صحرا فراخ و

  صحرا صبرانه در بی آزاد و شوی گر ه بهترچاز جنجال ناهنجار        الئق گشته است بيزارـــــــخ

  روزی که يک" تيمور" الفت بايدت جهان انس و

  گانه در صحراـ بي ا مردمــــــــــــنا بـوی تا آشـش

  

  

  
  


