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بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

 

 ناظم باختری لیل هللا خالحاج          
 همبورگ ــ جـــرمنی                

        

 

 

  

 سخنوراِن ُمشفق

احترام دارم، ذیالً  وطنداران خود بسخنوران کشور و که به همه س ،ن در حالیم

که با ایشان شناخت حضوری موجود است، ذکر  ،از یک عده شعرای عالیقدری

و  باشندفارغ از اندوه و مالل  ،عمل آورده ام و آرزومندم هرجا باشنده خیری ب

 !!!و جالل در عز  

 
 

 ـــتان و مشـــفق این خـاکـسارشاعراِن ُزبــده انـــد و نــــــامدار        دوس

 نِع  بدیع  و هــم بیــانهاتف استاد است و مرِد پــرتوان        واقف از صُ 

 دارد  و طـبِع بلـند ـالـی ـهـــــم اســیر یاِر قدیم  و ارجمـند        شعـــِر ع

 ا بَودرمعنـَود        مرِد بااخــــــــالص و پُ کـــاظمی هـــم شاعـــــِر دانـا بُ 

 ــر قدر خواهد اگـرنویسد هــــ نعـمت از طبـــع روان و از هـنر        می

 سالم ما   شـاعـرانِ   ر یکـــایکـتیموری، پوالدیان و هــــــر کدام        ب

 بر وهاج و شهری و بر دیگـران        بر خلیل هللاِ معــــــــــــــروفِی مان

 رپور ما        دوسـتان و مهربـــــــــــــان و آشنابر  برادراِن  زرگــــــــــ

 ر       هــــــــم به مؤمن زاده از اهِل نظرـدگـــــــر سهـیلی  و پناه  و یکب

 اکـبر یا که اصغر بوده اند رچه ـُدر  برابر بوده اند        گ کدام  با هــــر
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 مردان ما  هـــم  زن  ودارم  امـیدی  کـــه همنــوعان ما        پیر و برنا 

 روز و شب باشند در عز و جالل

 فارغ ز اندوه  و مالل{ ناظـــــما}

 

 

 ی مرحوم، ملک الُشعرا"هاتف"ــ استاد محمد طاهـر  1

 و اکنون ملک الشعراء ، فخرالُشعراء"اسیر"یم استاد محـمد نســ  2

 ــ محمد آقا کاظمی، شاعـر پارسا  ۳

 راشاعِر شهیر قصیده س زاده،تارـُمخ نعـمت هللا جان ــ ۴

 ــ تیمورشاه تیموری، شاعر ورزیده و پرکار ۵

 ــ عـبدالجلیل شبگـیر پوالدیان، شاعر نامدار ۶

 رشاعـــ سراج الدین وهاج، شخصیت سرشناس ادبی و  ۷

 ــ محمد هاشم شهری احدی نویسنده و شاعـر ۸

 دۀ زبردست و شاعـر، نویسن"معروفی"انجنیر خلیل هللا دپلوم ــ  ۹

 ــ برادران زرگرپور ــ علی احمد زرگرپور و محمد زرگرپور ــ ُشعرای شهیر 1۱

 ــ فـضل احمد سهیلی نویسنده و شاعر 11

 ، شاعِر نامور"پناه"ــ محمد یوسف  12

 ــ عبدالرزاق مؤمن زاده، شاعِر ُمستعد 1۳

 

 
                                                                                      

 ( 2۱12فبروری  1۷همبورگ ــ ) 
 


