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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"ادارۀ پورتال

  ٢٠١٢ اپريل ٢٨

  

  خير مقدم به جوانترين ھمکار پورتال
  

 کهي عنوان ولهڅيږقلمه پا
 

 کهي ولطاني شيی نوم یرانو وطن وی چوکڅ
  

که فعالً " مرتضی". می باشد" .و. عمرتضی  "سرودۀبيت زيبا و پرمحتوائی را که در باال خدمت تان تقديم گرديد، 

تعھد افغان به دنيا شش و نيم سال عمر دارد و در کابل زندگی می نمايد، در دامان يکی از خانواده ھای فرھنگی و م

، در خانه بنا بر موجوديت فضای نوشت و خوان در بين  صورت رسمی شامل مکتب گرددآمده و قبل از آن که به

پرداخته " پشتو و دری"خواھران و برادران بزرگترش، با عالقه مندی خاصی به ياد گرفتن زبانھای رسمی کشور

  .است

ه و به خاطر تشديد با در نظرداشت آن که معارف ادارۀ مستعمراتی کابل، آگاھان" مرتضی"پدر رزمنده و مدبر 

زبان تفسيم نموده، ضمن آن که " پشتو"زبان و " دری" صنفھا را به افتراق بين مليت ھای ساکن اين کشور

، در تدريس می گردند" دری"را که زبان مادری اش پشتو می باشد، در صنفی داخل نموده که دروس به " مرتضی"

می خواھد برای " مرتضی"بدين سان پدر . د ساخته اندمساعرا " پشتو" زبان برايشامکان فراگيریخانه نيز 

  .دو زبانه بار بياورد" معروفی"افغانستان آينده فرزندش را به گفتۀ نغز ھمکار گرامی ما آقای

خود به " مرتضی"بيت باال را که خالف سن کم سراينده اش، از محتوای بس بزرگ و عميقی برخوردار است، 

  . در صنف نيز خوانده است، به پدر نيز نشان داده استتنھائی سروده و بعد از آن که،

  به و زمانی که فرصت برايش مساعد گردد و بتواند سری به کمپيوتر بزند،که در صورت امکان " مرتضی"

نيز سری می زند، سرودۀ خويش را با يک قطعه عکس برای پورتال "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال 

  .فرستاده است

صرف به منظور مالحظات اميتی از عکس وی خود داری نموده، اما اين را افتخار " مرتضی"ضمن نشر بيت ما 

  .پورتال می دانيم، که به جوانترين ھمکارپورتال خير مقدم گفته و آزوی ھمکاريھای بعدی وی را نمائيم
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 و برخی از آنھا چنان خسته کننده، الزم به تذکر است که خالف تمام سايت ھا که نسل معينی برای آنھا قلم می زند

افغانستان "مالل آور و تکراری می نويسند، که کمتر رغبتی برای مطالعه در انسان به وجود می آورند، پورتال

 رد تولد با تجربه ترين ھمکار آننودمين سالگطيف وسيع ھمکارانش را که به ھمين زودی ھا "  آزاد افغانستان-آزاد

 قرار می  و اينک جوانترين آن با شش و نيم سالگی، دشمنان ميھن را مورد حمله گرفتمرا مشترکاً جشن خواھي

رات خود دانسته و در آينده نيز خواھد کوشيد، تا از طريق ا دھه را از افتخ٨ نويسندگانی با تفاوت دھد، داشتن

  . به ھمکاری بکشاندتماسھای مثمر و سازنده، طيف جوان کشور را بيشتر

 پورتال را بيشتر از پيش تضمين نموده، ه، ادامۀ کارقيب چنين سياستی و سرمايه گذاری به خاطر آينداز نظر ما تع

با اطمينان خاطر می توان گفت، حينی که متصدين پورتال بخواھند، مسؤوليت ھارا به نسل ھای جوانتر از خود 

  .بسپارند، کمترين دغدغۀ خاطری از آن بابت نخواھند داشت

شاد باش گفته، آرزوی موفقيت ھای " مرتضی"شاھد باشيم، بار ديگر به را ھای بيشتری " مرتضی "به اميد آن که

  .پيش گرفته، برايش می نمائيمدر بزرگی را در راھی که 
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