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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   
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 Literary-Cultural ـ فرهنگیـادبی 
 

 ملک الشعراء         

 "اسیر"مد نسیم ـاستاد مح 
 پورتال :تنظیم و ویرایش    

   
   

 !!!چهار سال در سنگِر ُمبارزه

 (به مناسبت چارسالگی پورتال)

فرزندان و نواسه ها  برای  گاریتازه در انترنت دسترس پیدا کرده و به مدد ۸۰۰۲اواسط  سال  در

های به سایتکردم و هرروز مطلب تازه ای می آموختم، تا به تدریج  شناسائی بیشتر، مشق و تمرین می

ه و راه یافت "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"مختلف، از جمله پورتال ارجمند، ُمبارز و دوست داشتنی 

گردانندگان این  خوشبختانه در زمرۀ. گردیدم بردم و مستفید می از مطالعۀ مطالب مندرجۀ آن لذت می

کسانی را یافتم که به نوشته و سطح دید و تحلیلهای عالمانه و وطنپرستانۀ شان شدیداً  پورتال خواندنی،

داکتر میر جناب موسوی، سید حسین جناب آقای خانم نسرین جان معروفی، عالقه مند بودم؛ از جمله 

دوستان قدرشناس پورتال عزیز ما، اولین . و دیگران وفیمعرهللا  خلیل عزیزمعبدالرحیم عزیز و 

ن همکاری سه و نیم آ اینک از. نگریسته و محترمانه از من استقبال فرمودند دیدۀ قدره همکاریم را ب

عداد همکاران و دوستدارانش افزوده سال و از عمر پورتال وزین و محبوب ما و شما، که هر روز بر ت

 .گذرد می سال رود، چهار شده می

به ایام پاک عید سعید فطر و نود و سومین سالروز استرداد  صادف استخجسته را که مُ من این روز 

انگلیس، از صمیم قلب به گردانندگان، همکاران و دوستداران این  استقالل وطن از چنگ استعمار

که درین  ،پورتال وزین، مبارکباد گفته و عادتاً شعری هم به قدردانی از زحمات خستگی ناپذیر شان

 :کنم مدت چهار سال پورتال عزیز را درخشانتر، دلپذیرتر و محبوبترساخته اند، تقدیم می
 

ع صدق و نجـابت اینستـــــرجم       نستو صداقـت ایـــــف لط منبع   

حبت اینستو م  ـقـــــأ عشــمنش       و هـمدردیـــــــــع  دوستی لـمط  

رفاقت اینست  ــاه  ـــــــــــم ادبگه       دیانت گویم  ـاه  ــــــــــــرگهم  نظ  

و ریاضت اینست ـان نثاری ـــج       دمت مردم شب و روزــخ در ره    

ن شیوۀ خدمت اینستــــــــه وطب       ت به کمرــــّـــــن همه  دامزدر ب  
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و سعادت اینست  ـرازیـــرفـــس       واهیـــــــخ وطن می دمت مام خ  

تو،  مسرت اینست ارکنــــــــدر        توایم راه  ـــــــــــهم که  ،انیممادش  

 «اسیر» واهدخ اری تو میـکامگ

 عنایت اینست و لطف  ، خــدااز 

 

 به آرزوی موفقیتهای مزید دوستان در درخشان نگهداشتن

 !!!این پورتال آزاده و محبوب همه

 

 

 

( ع ۸۰1۸گست آ 1۱ــ فرانکفورت ــ « اسیر»نسیم . م)   

 

       
 

 


