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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
  Political  سياسی

  
     نعمت اهللا مختارزاده
     شهـــِر اسن ــ  لمان

     ٢٠٠٩\٠٨\١٨   
  

  

  "افغانستان آزاد"سالگی پورتال يکجشن به مناسبت 
  

  سنگرِ  ناشکن
  

   رشکِ  همه سايتها شده ایکـهچشمِ  بد دور ، 

   ، مسما شده ای)آزاد ( به ، و )  افغان( تا بـه 

  الهـدسـ صچشمِ  بد دور ، کـه  يکســالـــه ، رِه

  روحِ  مسيحا شده ای،   و چون  ودهساده پـيـم

   در وحــــدتِ  مـلیِ  وطنهـک، چشمِ  بد دور 

  حــــايــز ِِ منصب و هـــم  ، رتـبۀ باال شده ای

  چشمِ  بد دور ، کـه بــا خــامۀ فـرهنگ و ادب

  ســپـر و نـيـزه و شـمـشـيـرِ  صفِ  ما شده ای

  چشمِ  بد دور ، بــه کـــــــــامِ  هـمۀ هموطنان

  عسل و شــيـر و شکــر ،  قـند و مربا شده ای

  چشمِ  بد دور ، کـه بــا لـشـکــرِ  نظم و  نقدت

  ــــارۀ دلـــها شده ایفـــاتـحِ  مملکــت و  ،  قــ
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  چشمِ  بد دور ، کـه بــا لحـــنِ  مليح و شکرين

  دلـــبرِ  مـرد و زن و ، پير و ز بـــرنا شده ای

  چشمِ  بد دور ، کـه منظورِ نظر ، بر همـــگان

  خوش قد و قامت و خوشهيکل و زيـبا شده ای

  چشِمِ  بد دور ، کـه خــوبـان به تو دل باخته اند

  ـــم هـمـه مجنون و تو لــيال شده ایگوئی عالـ

  چشمِ  بد دور ، کـه در کوچه و پسکوچۀ عشق

  يـوسفِ  مـصر  ،  بــه بــازارِ  زلـيخا شده ای

  چشمِ  بد دور ، که فرهنگ  ز تو رنگ گرفت

  بـه ادبگاِه هـــنـر ،  مظـهـــرِ   اعـطـا شده ای

  )معروفی( و) موسوی(چشمِ  بد دور ، کـه با 

  ـنگــرِ  نـاشـکــنِ   جـبـهـــۀ  واال شده ایســــ

  چشمِ  بد دور ، کـه باغ و چمنت  ُپــر ز بهـار

  شکــوفا شده ای ) نسـرين( تا ابد چون گـــلِ  

  و غير) علی مشرف( و) پيکار(چشمِ  بد دور که 

  افـــسرانــنــد و تــو  ،  سر افسرِ  اعال شده ای

   )آصفه جان( چشمِ  بد دور ، کـــــــه با نظمِ  نوِ  

  فخرِ  فرهنگ و ادب ، زان يــدِ  بيضا شده ای

  ِ  تو که فخر الفضالء)عـــزيز( و )روستائی(

  مجمـــع عالـــِــــــــم و دانشور  و دانا شده ای

  آنکـــه با نامِ  غلـــــــط  ،  در پیِ  آزارِ  تــو شــد

   کــه آزاد و ،  سرِ  پـــا شده ایمـطـمئن بـاش 

  هرکس و ناکس اگــر فحش دهد ، خـُرده مگـير

  زانکه از عــوعــوِ  شان  بـِه که گريزا شده ای

  اگــر شهرتِ  او ) ندارـــ وط(نـام و  ) کابلی  (
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  مسـتـعــارسـت و بگـــــو ، زادۀ فـحشا شده ای

   که عفيف است و نظيف است و اليفی)لطيف(ز 

  فـيـان را ز وفــــا  ، منزل و مـأوا شده ایصو

   )ءفخـرالشعـــرا( ز خداوندِ  سخن ، حضرتِ  

  َمی و مينا شده ای) ِ  اسير(که  )  نسيمی(چو 

  کـه به گلبازیِ  جرمن مشغول ) حاجی ناظم( 

   چـو چليپا شده ایعــمـل کــــردِ  جنابشبــــه 

  بان، معجزه هـا کرده به فرهنگِ  ز) برکت ( 

  ، حـلِ  معما شده ای ) دری( و) ـوپشـت(تا به 

  را جمع کدی همه ،ـرــو فاضل و شاعــعالـِـم 

  ؟ شده ایمعـــدنِ  زايا  ، نشود کــــانِ  سخــا

  رنگ و بوی تو شده ، باعثِ  وحدت  ، بخـــدا

  دلـــربـــا ، دلـــبر و دلــــدار و دل آرا شده ای

  کاغذ پيچ هـــم ب  وجال  ،  تازه و نــومطلبِ  

  هـــمه روزه بــه ده هـــا ،  خوب مهيا شده ای

  خـــوده اســپـنـد کـَـَده چشمِ  َبـَده ،  کــور ُبکـُو

  خار ، بـر چشمِ   همه  بی سر و بی پا شده ای

  کــــــه نظــــر بند نشی خوده اسپند بکــــو ، تا

  خـــلِ  پــر برگ و ثمر ، معجزه آسا شده این

   )وهــاجآقـــای ( لی افسوس که در قسمتِ   و

  باعثِ  رنجـشِ ِ  ايـن شاعـــــرِ  رسوا شده ای

  هر لحظه به همکاریِ  تو ، فخر کند»نعمت « 

  ۀ ابهـــا شده ایـديـشـهــم  ناشــرِ  ان ه تــوکــ

  جشن يک سالگـــی  ات بــــر همه بادا تبريک

     يا شده ای   پاب سنگــــــــــــرِ  پوالدی ِِچه عج


