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 Political سياسی
  

  داکتر محمد ظاھر تيموری

   ٢٠١۴ فبروری ۵المان ــ   

         
   

 آھنگ رزم
  به پيروی از پيشقراو�ن شعر و ادب

  :سرودۀ ذيل تقديم تان باد

  

  خصم و عدوی ما به جھنم روانه باد      دانه بادبه جھان جــاو آھنگ رزم ما

  دو شور درين آشيانه باشوق و سرور       ميھن ما نيست آرزو ظلم  و ستم  به

  ستم جابرانه باد طـــــــرح اجنبی در      ما ــــــــردم  بی سرپناهقتال م قتل و

  به رقص و ترانه بادمگر ھميشه خائن       Dک ميرسدــــــآه و فغان خلق به  اف

  پول خزانه باد سویِ ار جانيان ــــافک      ند اين دولت پليدـــــــدردی دوا نميک

  و وطن عاقDنه باد خلق  هبرامردن       وطن بدھم جان ھمی سزد  رهگر در 

  بَُود چنين تاودان طبيعــــــقانون ج

  »دگرھا روانه باد و  ميرويم ورفتند «

  

  :ورتالپيادداشت 

 ،که نشيدۀ ھمکار گرامی مادو شاعر ارجمند پورتال را موضوع، مشاعرۀ ل مکمّ  نتقالاجھت 

از نظر  مکرراً نيز ، تاليه ای از آنھاسباستق ،"تيموری"ر ھحمد ظااحب مجناب داکتر ص

  :ميگذرانيم گرانقدرخوانندۀ 

  

  :ن ساخته استجنوری پورتال را مزيّ  ٣١غزل الحاج ناظم صاحب باختری، که صفحۀ 
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  بلبِل بی خانمان

 عــــاد�نه باد      فـتـــــوای طـالـباِن وطـــن ظـالمانه باد  اسDم  ديِن  مرحمت  و

  دانه بادوھـمی جا ودوزخ است  بهجاز نيست      قاتل انسان مُ ُکشتن  وقتال   وقتل  

  ُمسلم بھانه باد وآدم شدن به مذھب ما شرط بندگی ست      فـرقی  مياِن  کافــــــر 

  از رھــبِر جــھادی و از سنگـــِر جھاد      راکت حواله  گشته و کــــابل نشانه باد

  دالر و پوند و خزانه باد ودر فکِر پول      ای  وای  بر مجاھـد  و  مD  و طالبان 

  و ترانه بادرقص  به به ساز وافغانيان  به  کشوِر بيگـــــانه بی وطن      ھمسايگان 

  به  ساِن  بلبل  بی خانمان شدم} ناظم{

  نِی گلشن و َنه ناِی َنی  و نِی چغانه باد

)٢٠١٣ھمبورگ ــ جرمنی، بيست و ھفت دسمبر (  

  :پورتال ٢٠١۴، از صفحۀ مؤرخ اول فبروری دپلوم انجنير خليل هللا معروفیجناب  غزل

  

  رفتند و ميرويم و دگرھا روانه باد

  

  اخDص ما و لطف  شما  جــــاودانه باد      طبع سليم ازين دو گھـــــــر شادمانه باد

  تلخ و خوِش  زمانه  بھــــــــم آفريده اند      زيبا  و زشت  نيز ز  يـــــک آشيانه باد

  ـــــقای روزگـــار      اين مرغ  کمــنُما  نه  پِس دام و دانه بادپيمان دوستی شده عـن

  گر زندگی به  کام  نگردد،  عجب مدار      اين اسپ بی وقـــــــــوف پِی تازيانه باد

  ر که  بسی بيکرانه بادنگــ ناخوشی دردی دوا نميشود از  صد ھــــزار درد      اين

  ُجسته ايم      رفتند و ميرويم  و دگـــــــرھا روانه باد در کشتِی حيات  يکـــی  نقطه

  کشتن و بستن بھانه باد وجدال  وجنگ        *ـوۀ  ابنای روزگـارآدمکشی ست  شيــ

  شعر اگر سرود غزل بر سريرِ " ناظـم"

  ھم  ز پَيَش ناشيانه باد" خليل"شعــــــر 

  )٢٠١۴جنوری  ٣١برلين ــ (

پورتال  ٢٠١۴جنوری و اول فبروری  ٣١مندان ميتوانند، شجرۀ مشاعره را در صفحات عDقه 
  .دتعقيب فرماينن" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"


