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  AA-AAادارۀ پورتال 

   ٢٠١١ فبروری ١٠ 
  

  

  : ازجهت رفع تشويش
  

  "ما دگه رفتيم"
در تراويده و  "نعمت اهللا مختارزاده" جناب  و قريحۀ خدادادِ که از طبع وقاد"ما دگه رفتيم"نشر قصيدۀ 

 انعکاس نشر گرديد، "غانستان آزاد ــ آزاد افغانستاناف" ، پورتال ٢٠١١صفحۀ امروز، دهم فبروی 

  :دوگانه داشت

 به ادارۀ پورتال رسيدن گرفت؛ ميلها و تلفونهاي ا از طريق که خوانندگانتشويشموجی از از يک طرف 

از شعر گفتن گويا  "مختارزاده"شاعر آزاده و قصيده سرای پرآوازۀ وطن، جناب  ناشی ازينکه تشويش

  :ن قصيده را که گويد ايشان مقطع آ. کناره گرفته و رابطۀ خود را با همه قطع خواهد نمود
  

  پس ازين ترک قلم کرد و سرودن" نعمت"

  پ و بسته دهن، ما دگه رفتيمخاموش و ُچ
  

  .گرفته و بدين نتيجه رسيده بودندتمسک 

  : انگشت ميگذاريم از ايشاندسته ایواهان اند و ازين جمله فقط بر مگر بدخديگر اين انعکاس جانب 

افغانستان آزاد ــ "شه ای که به پورتال  ميدانيم که هر صدمه و خد، داريمدستهاين  طينت از  کهمعرفتیبا 

 "ضد انقياد" عظمت ،ندارند "انقياد"جز  یگاهاي پ ايشان که.برسد، عين مراد ايشان است" آزاد افغانستان

بدخواهان و از  يقينًا. آزادگان را خار چشم خود می انگارندپورتال روزافزون و شکوهمندی و شگوفائی 

نيت نميتوان  فرو رفته اند، "خلق ــ پرچم"  متعفن منجالب و"خود بزرگ بينی" که در گنداب یمعاندان

  .   داشتانتظار هم    را نيکی

  
 رابطۀ اين ساخته، ميگوئيم که جمع مگر را  ــان بد روادار  و همان دلسوزخاطر هردو جانب ــ هم 

از همان آغاز و بلکه سپيده دم " مختارزاده "چون جناب. شاعر آزاده با پورتال، رابطۀ اورگانيک است
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 در همه حاالت در دست همکاری با پورتال داد،" ستانافغانستان آزاد ــ آزاد افغان"تأسيس پورتال 

افغانستان آزاد ــ "پورتال پس .  پورتال گرديد"ادبی ــ فرهنگی"  استوارارکان يکی از وايستاد بپهلويش 

 پورتال . و کس نميتواند با خانۀ خود قطع عالقه نمايدد ايشان را دارحکم خانۀاقع در و" آزاد افغانستان

 شاعر  اين در اختياربزرگترين آرشيفی را که يک صفحۀ انترنتی ميتواند به کسی اختصاص بدهد، 

  .ميباشدايشان  گوناگون شش صد قطعه اشعار گذاشته است، که حاوی بيشتر ازگرانقدر 

  .درين وادی "راه پيمودن" راهی دگر ندارد، مگر  و است" شعرِ وادی" سرگردان شاعر 

: طر خوانندگان عالقه مند اشعار جناب مختارزاده در پورتال، ياددهائی ميکنيم کهبرای اطمينان خا

است؛ و فحوای کالم " فيس بک"کانالهای تلويزيونی و صفحۀ عجالتًا ، "ما دگه رفتيم"مخاطب قصيدۀ 

  .  داردبه صراحت از آن حکايت شاعر 

  

  


