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 2018سپتمبر  28برلین ــ                                                                                   خلیل هللا معروفی

 
، یق" را انشاد فرمودندفنشیدۀ "به یاران ش جناب فخرالشعراء، استاد محمد نسیم "اسیر"،، 2008دسمبر  3به تأریخ 

ر وطن، "نعمت جان مختارزاده" معنون به "عصر انترنت" سرای نامو البدیهۀ قصیده ۀ فیکه بالفاصله با استقبالی

"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"  تزیب و زین ، که هردو پارچه را توأمان2008م دسمبر روز پنجپگاِه د. ه شبدرق

از نظر  یادشدهبا اصل دو نشیدۀ اینک استقبالیۀ خود را  را روی کاغذ آوردم. ییافتم، دست به قلم برده و غزل

 افغانستان آنالین" میگذرانم: "آریاناخوانندگان گرامی ِ 

 (2018سپتمبر  28)خ. معروفی ــ برلین ــ 

  

 افغان ام  قمسخنوران عالی ائداستقبال از نش

 "جان مختارزاده "نعمت و اسیر"نسیم  استاد"
 

 انترنت رنگین   خوان  

 )فاعالتن فاعالتن فاعالت(

 هادـــوز اجت او، هانگیــری ِ ـــــاز ج      ن از عصر انترنت فتادــون سخــچ

 ز ِودادبت، وَ ـــف و َمحـــاز سر لط      ــــن ها گفته اندــاوستادان هم سخـــ

 و با ُمرچ و سالد با نشید و شعـــــر      وان انترنت دگــــــر رنگین کنندــخ

 کیقباد خوانِ  ،ز سخـــن گستردــــــک      "اسیر" ی را منمت"ـ"نعمیشوم آن 

 سواد بهــــــــرِ  ،ای امهـــــتا بیابم خ      فرما مرا ی"نعمت" ام،"اسیر"چون 

 یا زیاد ،میزنم یک دو رقــــم، کــــم      من کـــــزین رشته ندارم بهـــره ای

 هـی، ناشاد و شادم آید گـــشعــــر ه      ُمدامرکاَرگــــی باشد، ــــــکار من ه

 ضماد ،زخمی هــر رم رویـــذامیگ      پرورده ام که از هر در سخـن ،من

 وید "خلیل"ــگ ،ما سزد کـــز بعدِ  می

 ـــاران یاد باد"ــــآن روزگـ ؛"یاد باد

 

 (2008پنجم دسمبر  هللا معروفی ــ صبح پگاهِ  )خلیل
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 2008سوم دسمبر ، نفرانکفورت ــ الماــ  "اسیر"محمد نسیم استاد ــ  1

 

 به یاران شفیق

 فتاد ار انترنتـــــــک با  مــن  راــکــ      زحمت و سعی و تالش بعد عمـری

 زیاد یفـــــــتکل ،ـددی تداریدوســــ      ها نمود مائیــنـــــرهزبانی  ـــــمــهـ

 گشادمیبست گاه و  میرا  هــــصفح      ــــناــبه رمزش آشـ چشمم شد تا که

 واقف از نهاد ،کار در این  درکـــــ      ـــر مراــآخـ ،و بست کار گشاد نای

 اجتهاد زین ،شـوم افلـــغچــرا  من      هست عصـر انترنت چو ؛آری آری

 و پاکزاد شفیق  ارانـــــی  ــــــرهــب      دوَ من بُ  ام ــپی این اول  ،کـــــــــاین

 اسیر"" آخر ،کار اول است رچهــگ

 اوستاد ،ـران همــچون دیگـ میشوی

 

 

 2008سوم  دسمبر ، لماناــ شهر اسن ــ  هللا مختارزاده نعمتــ  2 

    

 انترنت عصر  

 باال فتاد ،انـــرخـلـــــگ با انـــکــارتــ      ری زحـمت و سعی زیادــــمـبعــــد ع

 اد دادــــی ،مل و ابریشـمش راـــــــمخ      ه ییبپن امِ ـــــــــخ ارِ ــــــتــ ،حلقه حلقه

 اعتیاد دارد هک ،زیــــــمــان چیـاز ه      ارــچ و ، سهدو ،یـــیک تا به دام آرد،

 اجتهاد زین ـلیــــافـ، غدــــیف بـاشـحـ      ست چه خوب و باصفا ،عصر انترنت

 زادــپاک زــــزیــــــعــ، دبـین مــا باشــ      ــمــــــــــرایت میدهــبــ ،رادرس اول 

 اوسـتاد یلیــخ ،ست بازی ه گـــلـاو ب     جــــرا امـ ، زینومگـــ "ناظم"لیک بر 

 شاد دموبنـ ،ر افسرده راــــــــخــــاطـــ      الــط گــر مس بر ردـنمایی کــــــــره

 دراز ،ودــــخـ گلیماز  یپــا« تاــنعـم»

 باد به رـــــــدهی آخـ رسـ ،گـــر نمایی

 

 

 


