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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

 
 "باختری"الحاج خلیل هللا ناظم 
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 عزیز مبارکباد به وبسایت
 "آریانا افغانستان آنالین"

، جناب ولی احمد وطن مژده رسید که وبسایت جدیدی به مدیریت نویسندۀ شهیردیروز صبح 

، که روزم را گوارا ساخت، صفحه را باز کرده این خبر گوارابا گرفتن . ده استش باز ،"نوری"

 .خواندمو تعدادی از مطالبش را 

 چون مقناطیسصفحۀ جدید  اطمینان دارم که ،صاحب به شخصیت واالی نوری لبا اعتماد کام

خواهم اگر بنوری صاحب و ولی دربارۀ خود  .دذب خواهد کرجنویسندگان و شاعران را به خود 

 :بگویمچیزی 

بار هم تکرار کنم، ها و اگر این جمله را صد "من نیزو نوری صاحب عاشق افغانستان هستند؛ "

 . میزندناگسستنی و همین نکته ما را به هم پیوند  کم است

که ین بدین معناست، ما را در خود مدغم ساخته است و ا خاک پاکوبسایت دو نام قدیم و جدید 

نه  ه دارند، به همان اندازه وکه وطنپرستان به افتخارات تاریخی خود عالق پیمانه ایهمان به 

 .شندامیبو باشندگان عزیز آن جغرافیای کنونی آن ر از آن پایبند به کمت

 .گردن افرازد اعتبارجدید به زودی در صف وبسایتهای باآرزو میبرم که وبسایت  دل ته  از 

این وبسایت تبریکات صمیمانه ام را تقدیم میکنم،  ل و اعضای محترموبه مدیر مسؤدر حالی که 

 :را به رسم تحفه تقدیم میدارم "سیل اشک" عرقطعه شاز کثرت شادی 

 

 اشک سیل  
 ا باک نیستکسی ر  ز از خاک نیست       گــر اجــل آیـــدجه ی مشتی بآدم

 ادراک نیست  ۀـوـــقـ  را ــد       جــاهـالن م میشونـــر از بــهایتداه بـــــگــ

 ؟پاک نیستدم نـاـقــ ا ـی ُکنـند       قــاتالن سـر تـخـون  مـردم را تجارت مـ

 ریاک نیستت  م  غ و  چــرس اجت  از فیر  راکت شـد تـباه       ح  زن رد وم
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 ر  خاواک نیستـــــــرفتن تــا سـ زدان ترُصد می ُکنند       راه  هــر طرف د

 ؟ـر ســر  سـفاک نیستب مــی ُکشد       لعنـت  حــق  گــر مسلمان را مسلمان

 ن غمناک نیستند مانکس م چـــــــشوی       هی  فچاکـم ار واقـصد از دل  

 بی چاک نیست لکت یک دلی در ممر است قلب  هـر فــرد وطن       داغــدا

 شاک نیستاخ جزه ان بـژگم وقـف  م     کشد  می نوفاـط بهر ـسیل  اشک آخ

 خـاک تو       بهتر از خـاک  تــو دیگر خاک نیست ان  گرد وـبـای وطن قــر

 شودمی م ــــــــاظـن نچشما ۀُسرم

 ور  افالک نیستخدر اکتخ ورد گ

  


