
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1 

    

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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 Social اجتماعی
 

 ملک الشعراء                

 «اسیر» نسیمحمد ماستاد        

  ۰۲1۲ست گآ ۰۲         

 

 

 !!!مبارکباد

خود ه عواطف را چنان ب احساس و ، بعضا  افغانستان بالانقطاع ویرانکدۀ و حوادث خونین پیهم

 یاد دارمه پوره ب .شودفراموش میهم  خواسته ها واقعی ترینسازد که حتی می توجهمو ف وعطم

 درخشان فرهنگ و ستارۀ که عمر ،معروفیهللا  خلیل انجنیرعزیزالقدرم به حساب دقیق  ــ

 ــ شمرده است زرو ۰۲۲۲ را "آزاد افغانستان غانستان آزاد ــاف"اعنی پورتال محبوب  ،مبارزه

حیث ه ب ،پسند رفتهبه سراغ این سایت هردل ،ا شده بودانترنت آشنکلکم به  که تازه چشم و من نیز

گذرد می روز ۰93۲ن پوره آ که از ،عظمت را تعقیب کرده اماین کاروان با، ناتوان ترین همکار

 .لذت برده ام ساعت ازان آموخته و هر و روز هر ،روز هزار دو درین بیش از و

از  آنهمکاران قلمی  اران ونگذابه بنی را مبارز آهنگ و شروع هشتمین سال این سایت پیش

چهارم  ریخ سوم وه تأبکه سروده ای را  دو ،شیرین ه حیث خاطرۀبو  صمیم قلب تبریک گفته

 .کنمدوستان میتقدیم  ،است فرستاده شده ،حیث اولین همکاریه ب ۰۲۲2 سال دسمبر

 :بی شان آرزوی نهائی من است رازی و کامیا، سرففقیتوم

 به یاران شفیق

       تالش سعی و زحمت و ریـعم بعد

 فتاد   انترنت  ارــک با  ن م  ارـــک

 ا نمودـــــهرهنمائی زبانی ــــــــمـه

 زیاد یف ـتکل دـــــدی  تداریــــدوس

 ناـــــبه رمزش آش  چشمم شد که تا

 گشادمی اه وــگ ،بستمی را هـــصفح
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 ر مراــــو بست کار آخ گشاد   این

 واقف از نهاد کار در این   ردـــــک

 هست انترنت چو رـآری عص آری

 اجتهاد زین  وم ـش غافل  راــچ من

 ن بودم یام پ این اول   کـــــــــاین

 زادپاک  و شفیق   یاران  رــــــــــبه

 "اسیر"آخر ،اول است کار  گرچه

 ران هم اوستادــچون دیگ میشوی

 

 

قالدۀ سگ   
 ختارزاده،ماعر آزادۀ افغان، جناب نعمت هللا ۀ شمنظومبه استقبال 

 AA-AA، منتشرۀ  پورتال "کجکول گدائی"عنوان زیر 

       زادهتارمخ  ربانـــــمه زیز  ــــع

 د زیادهــح از  رحمتدارد م  هک

       "کول گدائیجک"ر ــشع ته ــنوش

 ساده و موزون  ، بسیبسی زیبا

       روی محبت ست ازتاده ــرســف

 به من منت نهاده رنت ــــــه انتب

       سگاالندب وزــپ هی بــمشت زده

 ارادهاب و ن ــــــــآهنی  دست  به

       کالمش ،رانب   رــخنج ود چونب

  و خادهــمچهپایان   و یا از راه  

      آئین  ن وــدی امــه نـب هـبه آنان ک

 جاده لی برون گشته زــقـعبه بی

       کول گدائیجــردند کــرون کـــب

 دهاستفا دین از  ،مایندــــــبن که 

       روشانــفردن این دینــگ بود در

 قالدهزیبا یــــــــــــسگ نندما به



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    9 

    بگوئی باید این گفته را« اسیر»

 م بادهـحک دارد  ناب رــه شعـک                        

 

 !!!دوستان را صمیمانه آرزو میکنمیت وفق، سالمت و مد، صحتبا عرض مبارکباد مجد     

 

 

 

 (، فرانکفورت ۰۲1۲آگست  13ــ  «اسیر»نسیم . م)

 

 

 :پورتالیادداشت 

به خاطر پیام  "اسیر" محمد نسیم استاد فخرالشعراء و ملک الشعراء،جناب استاد سخن، از 

صفحات چارم  شانای ۀ زیبایتذکر میدهیم، که این دو پارچرگوارانۀ شان ابراز سپاس کرده و بز

 .ندرا زینت بخشیده ا" نستانتان آزاد ــ آزاد افغاسافغان"پورتال  ۰۲۲2و پنجم دسمبر 
 

 محبت و ارادت بسیار به استادبا 

 ادبی ــ فرهنگیصفحۀ 


