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  ٢٠٠٩ آگست ٢٧

  !هموطن گرانقدر و شاعر زيباکالم، جناب ماليار قاصد
لی که اين نشيدۀ نغز را زينت بخش ما در حا. از ارسال منظومۀ زيبای تان در وصف تورونتو، يک دنيا سپاس

ميسازيم، مقدم شما را به پورتال " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" ، پورتال ٢٠٠٩ آگست ٢٨صفحۀ فردا، 
  .گرامی داشته و آرزو ميکنيم، که همکاری های خود را با پورتال ادامه بدهيد

  .به سالمت باشيد و سرفراز دارين
           با محبت های فراوان                       

 AA-AA                             ادارۀ پورتال 
  
  
  

  "اصدــق"ماليار 
  تورونتو ــ  کانـــادا

  ٢٠٠٨ اکتوبر ٢٩
  
  

  
 

  و زيبائی هايش" تورونتو"
  

  راغانتــ چ و های پرنور   تورونتو،  خزان و برگريزانت        ازان بهتر همه شبچه روح افزاست

   جا دادی        خود اينست نام نيکت در جهان و شور دورانت  ادب در سينه  و اهل رـشاع ها به صد

  ستانتبد پاک ديدم در دـــجمسر و ــــي     ازآنرو َد مذاهب را   دين و  ظلمت  ودتــــــــدر وج نديدم 

  دل و انصاف است در دلها و در جانتـ        نموِد عخــــــــــــاطر انسان    آزادگی از  و  آزادی همه

  در گبر و مسلمانت،   گردد        بديدم قلب ها را سچــــــهدورت پاک میـــــ ک  صد ز ابشارِ  روانت

   جمله انسانت  واال، بدست عتـــــ      ببين اين صن  باال    تا  نزديک ج بلند اختر شدم بــــــــــرازان 

   دامانتووه و دشت لها رويد از باران به ک  که گ زارانت        و الله ر هاب   دارد، ه زيبا منظریــــچ

  انتاِه درخش و پرتو زاست، آن م    چه نورافشان   از  طبيعـــت بود      نمايانشبی  مهتاب   تابانت  

  ی دامانت، از سوی  داشت        نمايان شد  يد نقاش  حــــــــق رنگ آب ب روانتبه هر سو  شرشر  آ

  ويم، بدين قانون يکسانتــــــگ  بعين حق        به تو تبريک می باهم سرخ و تيره رو   و  سفيد و زرد

  ن در گريبانتــــــ کی سر"اراــــنياگ" ز امواج  های يزدانی       ر اوج صناعتـــــــــنگ" قاصد"بيا 

  
  


