
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1

 

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرھنگی
      

  هت هللا مختارزادـنعم     
  ر اسن ــ المانــشھ        

 2012 م مارچدھ        

  

  

   

  
  )يکم  گذِر چـھـل و(                                                

  
  مختارزاده � نعمت جناب گرانقدر دوست پاسخ به
 ھــرویوم بشير ــيــق

  سترالياآ ــورن ـــبـمل

  2012فبروری  11

  

  

 

  

 یآئ می ديده نورِ  بـدلم ای مـــژده چــــه 

 یآئ می قصيده و شعر و تــرانه با تـــو 

 عزيز دوســـتانِ  ز بگـــــرفـتم تو سراغ 

 یآئ می سپيده با صبا کــــه ام شـنـيــده 

 دارم سعادتی عـزيزان حـضـــورِ  از من 

 یآئ می حـميده رفــاقت بـــرای از کــــه 

 منند ھمزبان کـــــه پزمان کاکرو و نياز 
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 یآئ می دويده مشکـور ھـــمنوايی بــــه 

 پونه و واصل و ناھيد بــــه وار الـھـــه 

 یآئ می شنيده شان دلِ  ھــــــای قصه ز 

 وفرھاد ويعقوب نـوروحسامی به خوشم 

 یآئ می تپيده ترکان و ھـــارون کوی به 

 تواست درمسير که شھ0 تيرجــادوی ز 

 یآئ می خميده تنھا و يکه  چــــه اگــــر 

 ولی گذاشته سر پشت را حادثه کـــويــر 

 یآئ می رھـيده زمانـــه حــــــادثـــــات ز 

 وطن نينوای به است بلند که ھا ناله چه 

 یآئ می چـشيده يـتـيـمان دردِ  ســـــوزِ  ز 

 بينيم نمی صلح روی وطن خـاک به چرا 

 یآئ می رميده بـيــداد و غــــــربت دردِ  ز 

 »بشير «نزد به وغزل شعر شھنشهِ  یئتو 

  یآئ می پريده سعادت ھـــمای چون کــــه 

  

  

  
   حاضر دوستان و ھروی آقای حضور تقديم سپاس و تشکر با

  نعمت 9 مختارزاده

  لمانــ ا شھر اسن  

  2012فبرور 13 

  

 

 
   

 آيم می ديده به ، ـواھینخ که يا ، بخواھی

  آيم می چکيده ، ھا غم ز اشکی قطره چو 

 پائيزی بـرگ چـو و رسيد عــمـر خـــزانِ  

  آيم می رسـيده ، يـتـيـمان ســـــردِ  آهِ  بــه 

 زنان بيوه گدازِ  و سوز و غـصه و درد هب 
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  آيم می خــزيده گــاھـــی و فــتـــاده گھــی 

 پسر عزای در که ادرـم ســيـنــۀ چـــاکِ  ز 

  آيم می جويده دنـدان به ، و کباب جگــــر 

 پدران خستۀ بازوی ، و مــانـــده پایِ  چو 

  آيم می خليده ، مغي0ن خــــارِ  ديـــــده بــه 

 افــســـرده خاطــراتِ  با ، و بسته طبعِ  بــه 

  آيم می يدهـخـم ســـروِ  ، قـــــامـتِ  کـــمـانِ  

 معشوق سينـــۀ ســردِ  از و گونــه سرخِ  ز 

   آيم می سزيده ، عاشـق رمیA ـگ و زرد هــب 

 دیـک کباب عالمی شــوی ابـــکـــب فــــلک 

  آيم می چشيده را وطن جــرِ ـھ زھـــرِ  هـــک 

 مسوزانم بيشتر ازين ، و است بس ھـمـين 

  آيم می کفيده دل بســی و ِسير بــه جان که 

 بازنگر ، چند دستِ  از دـــــش خـــراب وطن 

  آيم می برکشيده ، انــش رخِ  از ، حــجــاب 

 خطـا دينِ ـبـگـل  بــيــدادِ  و طـــالب جـــورِ  ز 

  آيم می دريده انــبـگــري و پـــا بــــرھـنــــه 

 شده فــــ0ن سرخــمِ  دیA ــــعـــابــ نــنــگِ ز 

  آيم می شنيده ، زنگش و نـــجــام صــدای 

 دGGن و رانــوکـن از مــھـ و تـــنگــــران ز 

  آيم می ريدهــب کـت کـت ز ، افـتــخار بــــه 

 ميگويد ، رقص هـــب رزیــک ،اجنبی سازِ  به 

  آيم می چليده فـلمی و درامـــه ــرــــھـ بـــه 

  جوGنست به کنون » نعمت « خامۀ که چرا 

 آيم می کـشـيده ، گلـيـمـم ز اــــپـ ، نه رـــدگ 

 


