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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 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

  
     شعرای گرانمايۀ افغانی را فراهم اجتماعافتخار دارد، که زمينۀ " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال   
  :وقتی اين تجمع سخنوران را مينگريم، به ياد همان شعر نغز معروف می افتيم که . گردانيده است  
  

  سر بهم آورده ديدم برگهای غنچه را         اجتماع دوستان يکدلم آمد به ياد
  

آرزوی ماست که اين  نيز . آرزومنديم که پورتال کانون طبع آزمائی های دوستانۀ شعرای ملی و آزاده گردد
  !ديگر روشنفکران وطنخواه افغان باشد" وحدت"، سرمشق " يکدل"ران اجتماع شاع

  
  !!!طبع شاعران ما روان باد و عمر شان پربرکت

                                                                                        
 AA-AAپورتال 

  
  
  

          نعمت اهللا مختارزاده 
  انلما        شهر اسن 

  ٢٠٠٨        دهم دسمبر 
  

  نغمۀ وحدت
  

   بـر تـو  و  بــر طبعِ  روانت ، برکت!برکت 

  به صحتمندی و ، ُعمرِ  تــو و جـانت ، برکت

  به هـمه خويش و  به قوم و به عزيزانِ  تو  و

  تک تکِ  فاميل و بر خـرد و کالنت ، برکت

  برکت بــر قـلم  و  ،  فکـر و  ،  به انديشۀ تو

  بــه هــمان دری و  پشــتـوی  زبانت ، برکت

  ِ تولـندی  تــو  و ،  بــر طـنـزِ برکت بـاد بـه 

  بـه رقـــم کــردن و  بـر طرزِ  بيانت ، برکت

  تۀ گلـدس و، عطرِ  گل و، برگِ  گل و، گلبه 
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   ، برکتدگرانت و ،  اسير و ،  بــه خليلبــه 

  انار و  ،  زيبايی گلدان و  ،  قشنگِ  گـلبــه 

   جوانت ، برکتازِ ـ نـَو بدکِ ُپـنـبــه هـمــان  

  برکت بــاد  ، به باِغ ِ غزل و ، نغمــه و سـاز

  بــه هـــمان غــنچۀ بشگـفـته  دهـانت ، برکت

   بــه چمن کــــرده بلـــندنغمۀ وحـدتبلبالن ، 

    ، به جهانت ، برکتوحــدتِ  عــالــمِ  انسان

   هـم داده ، بـه پـا بــرخيزيـد  دست بـه !شعرا

    بر ســپه و ،  لشـکـــريـانت ، برکت !وطــنا

  ، لـيک ، نگفتی که کدام) خليل( گفتی !برکت 

  ، برکت) آصفه جانت(و هم ) معروفی(هم به 

  لطف فـــرما و بگــو ، مقصدِ  تو است ، کدام

   برکت ، جـفـتِ  نـشانتبه يکی تـيرِ  تو  و  ،

  از رزم  به بزم، م  به رزم آمد و از بز»نعمت«

 بـــه عـــيان کــــردنِ  هــر راز نهانت ، برکت
 

 


