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 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Literary-Cultural         ادبی ــ فرهنگی

  
  ــروفیدپلوم انجنير خليل اهللا معـ  
   ٢٠٠٨ پنجم دسمبر پگاِهبرلين ،   

  
  

   افغان عاليقدرسخنوراناستقبال از نشيده های 
  

  ن جنابا
  

  "نعمت"  و  "اسير"
  

  وز اجتهاد، او  ـریِ ــــــنترنت فتاد        از جهانگيــــر اـــــــچون سخن از عص
  دادحبت، وز ِور لطف و َمــــــــن ها گفته اند        از ســـ هم  سخـــــــــاوستادان

  رچ و سالدــ ُمابر و ـــــر رنگين کنند        با نشيد و شعــــــــــخوان انترنت دگــ
  کز سخـــــــــــــن گسترد خوان کيقباد"        اسير"ی را من "نعمت"می شوم آن 

  ادخامه ای بهـــــــــــــــــر سوی فـرما مرا       تا بيابم "نعمت"ام ، "اسير"چون 
  دمن کـــــزين رشته ندارم بهــــــره ای        ميزنم يک دو رقــــم، کـــــــم يا زيا

  شعـــــــر هم آيد گهــی ، ناشاد و شاد!        گـــــــی باشد، عــزيرکار من هرکاَر
  من که از هر در سخـــــن پرورده ام        می گذارم روی هــــــر زخمی ضماد

  "ياد باد آن روزگـــــــــــاران ياد باد"       "خليل"می سزد کــــــــز بعد ما گويد 
  

    :تذکـــــر 
بجای را " خليل"م نامتخلص شعری دارم، ر ذيل سروده شد و چون نه شاعرم و نه اشعاستقبال از اه  پارچۀ باال ب

  : گذاشتم " تخلص"
   ــ١

  محمد نسيم اسير
  لمانفرانکفورت ــ ا

 ٢٠٠٨ وم  دسمبرس
  

 

  به ياران شفيق
  

       تالش سعی و زحمت و ریـعم بعد
 فتاد     انترنت کار با  ن ــم  ارـــک

   ها نمود زبانی  رهنمائی  مـــــــ ـه
 زياد  يف ـتکل د ــدي    تداریــــدوس
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 ناـــــ به رمزش آش چشمم  شد که تا
 می گشاد می بست گاه و را صفحه

 ر مراــــو بست کار آخ گشاد   اين
 واقف از نهاد کار در اين   ردـــــک

 انترنت چوهست رـآری عص آری
 اجتهاد  زين  وم ـش  غافل  راــچ من

 ن بودــــــم يام ــپ  اين اول   اينک
 زادـ پاک و شفيق    ياران  رـــــــــبه

 "اسير"اول است آخر کار  گرچه
 ران هم اوستادــچون ديگ ميشوی

  
 
   ــ٢

  نعمت اهللا مختارزاده
  لماناشهر اسن 

  ٢٠٠٨سوم  دسمبر 
  
  

  
  "د نسيم اسيرمحم"آقای  به استقبال سرودۀ  زيبای جناب فخرالشعراء

  
   تقديم است، " به ياران شفيق"زير عنوان 

  
  

  عصر انترنت              
  

 عی زيادـــــت و سـمـمری زحــد عــــبع             
  اال فتادـب  ان ـــرخــــــلگـبا  ان ـــارتــک                               

  ه يیـبـنـپ  امِ ـخ ارِ ــــ ت قهـــلـقه حــلـح             
  اد دادـــي،    ش راـمـشـريــل و ابـمـخـم                                       

  چار و  هــــ س،  دو،   يکی ،تا به دام آرد             
  اعتياد  ه داردــزی کــــيــان چــمــاز ه                                       

  صفاست وب و بار انترنت چه خـصـع             
  اجتهاد  زين  لیـغاف،   دــــــاشـف بـيـح                                        
  مـــدهــيـم  تـرايــــــب را   اول  درس             
  زادـپاک  زـــزيــ ع،   دــــــا باشــين مـب                                         
   راــــاجـم نـزي، و گـــ م  ليک بر ناظم             
  تادــــاوس لیـيـ خ  بازيستـلگـــه ـــاو ب                                         
   الــط ر مس بر ، گــرد ـــمايی کــنره             
   شاد   ودـمـنـسرده را بــــر افـــاطــــخ                                         
   دراز  ودـ خ   يمــلگا از ــ پ » تاـمـنع«              
 باد به رـی آخــ ده  رـ س   ايیـمـر نگـــ                                         

 
 

 


