
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1 

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دهیم  از آن    تن به کشتن دهیم    به سر ه سرهم   
www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Social اجتماعی

  

 "آریانا افغانستان آنالین"

     31/33/6302   
 

 

 

 مرگ صاحبدل جهانی را دلیل کلفت است
 شمع چون خاموش گردد داغ محفل میشود

 (بیدل)

  

 

 
 

شاعر " تیموری"رشاه انگیز جناب تیمو مدرگذشت غ "آریانا افغانستان آنالین"کارکنان و همکاران 

را یک ضایعۀ پرست افغان انسان فرزانه و مهربان و وطنمقام، نویسندۀ عالیبیان، توانا و شیوا

حلقات بزرگ فرهنگی و ادبی دانسته و فقدان ایشان را نه تنها به خانواده و عزیزان شان بلکه به 

 از اولین لمحات افتتاح  ایشان. ن غیر قابل جبران می داندمطبوعات کشور افغانستافرهنگی و 

و تا کرده شان را صمیمانه آغاز بی شائبۀ ی همکاری فرهنگ "آریانا افغانستان آنالین"وبسایت 

این کمبود فرهنگی را به خود و به  که به آن می بالیم و ،واپسین لحظات زندگی دوام دادند

 .خوانندگان خویش شدیداً احساس می کنیم
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خویش را با فامیل محترم شان روان شان را شاد و آزاد می خواهیم و یک بار دیگر غمشریکی 

 .تسلیت قلبی ما را بپذیرند ،اریمابراز نموده تمنی د

هره های شعرش زنده و جاوید خواهد مو خوانندگان گل فقید همیشه در دل و دماغ دوستان تیموری

 .بود

 :"خلیلی افغان"ــ  "خلیلی"سخن، حضرت خلیل هللا استادان ستاد افرمودۀ به 

  ستج   مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نام

 ردنش آسان کجاست؟ـد مـد شـو جاویـنام چ

، یکی از اشعار "افغان و افغانیت و افغانستان"تیموری صاحب فقید به پابندی جهت نشان دادن 

 .کنیم در زمینه تقدیم میرا ایشان 

 
 

 ؟بگو پس کیستی "افغان"ی ئن گر

 ان زیستیی شوکت و شــا تمامـب  ران زیستی ـکه در ادوار و اق ای

 خ و بامیان زیستیـار و بلـدر تخ  ی در بدخشان زیستی ـلـو لعـچهم

 ؟کیستی بگو پس "افغان" یئگر ن
 

 تا پای تست جمله سر "افغان"نام   ن بابای تست ـمسک "افغان"ملک 

 وای تستـواشی رفتنت رسـدر ح  اوزبک و تاجیک همه همتای تست 

 ؟کیستی بگو پس "افغان" یئگر ن
 

 وار و پای بندــــتـدر مکارم اس  ند ـبل یشه سرـردانت همـوده مـب

 دـنـمزور ا ـال دشمنی هـبـدر ق  از و بهره مند ــدر رشادت پیش ت

 ؟کیستی بگو پس "افغان" یئگر ن
 

 وده استــارت بـز و وقـباعث ع  افتخارت بوده است  "افغان"نام 

 دارت بوده استـهمه دار و ن این  رازی در دیارت بوده است ــسرف

 ؟کیستی بگو پس "افغان" یئگر ن

 


