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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  
  به که کشور به دشمن دھيم     از آن تن به کشتن دھيم    به سره سرھم 
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 Declarations اعالميه ھا

        
  AA-AA  پورتال  ۶٨ اعالميۀ شماره

  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"  
  ٢٠١٣ جنوری ٢۶          

  

   !عرائی مبارک بادبه ملک الش" اسير"انتخاب استاد 

نقاب خاک کشيد، دو تن از ، رخ در "ھاتف"جناب محمد طاھر بعد ازينکه ملک الشعراء 

، آقايان الحاج "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"اشخاص باصالحيت ادبی پورتال شاعران و 

که از خليل هللا ناظم باختری و دپلوم انجنير خليل هللا معروفی، ضمن پيشنھاد مشترک خود 

 "اسير"استاد بزرگوار عرضه گرديد،  جناب معروفی، ٢٠١٢ دسمبر ٢۶طريق مقالۀ مؤرخ 

به تأسی از اين . را برای احراز کرسی منيع ملک الشعرائی در غربت، پيش کشيدندصاحب 

 نيز اين پيشنھاد "افغان جرمن آنالين"، پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پبشنھاد پورتال 

بر اثر ھمين پيشنھاد ابتکاری که در .  با تأئيد از جانب خود شان، به نظر خواھی قرار دادرا

افغانستان آزاد ــ آزاد "نظرات به آدرس پورتال  پورتال ھم شمرده ميشود، سيلی از ر واقع ابتکا

اط جھان شعردوست و ادب پرور ما از اقصا نق که ضمن آن ھموطنان رسيدن گرفت" افغانستان

 ماه روزمره صفحات پورتال در اين مدت يکچنان که   خود را به آدرس پورتال فرستادند؛یآرا

ماس تلفونی عالوه بر آن ھموطنان بی شماری از سراسر دنيا با پورتال در ت. را مزين ساختند

 رسيده به نامعدود اين پيامھای م در بين تماهخوشبختان. ندز اين پيشنھاد حسن استقبال کردمده و اآ

  . نظر مخالف ھم ديده نشده استيک، حتی پورتال

افغانستان آزاد ــ آزاد "، در پورتال پيشنھاد مشترک صريحاً تذکر رفته بودھمان قسمی که در آن 

ه اشعار کالسيک و جديد شان ھميشه زيب بيشتر از سی شاعر نامور جمع شده اند، ک "افغانستان

اين بدين معناست که پورتال خود يک . گرديده استرتال پوادبی ــ فرھنگی  صفحات و زينت

  .مرجع باصالحيت ادبی ميباشد و ميتواند دست به تصميمگيريھا بزند
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چون از يک طرف آرای رسيده، بالستثناء مثبت بوده و از طرف ديگر مجمع شعرای پورتال 

پورتال مجموعۀ اين نيز موافقت خود را بر اين امر خجستۀ ادبی ــ فرھنگی ابراز داشته است، 

آراء را ممثل آرای افغانان شعردوست و شعرفھم خارج از وطن تلقی کرده و تصميم به انتخاب 

  .استاد اسير بحيث ملک الشعرای جديد افغانان مھجور و دور از وطن، گرفت

يم ، استاد بزرگوار و فخرالشعراء محمد نس"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"بدين وسيله پورتال 

را به حيث ملک الشعرای جديد اعالن نموده و اين منصب شاندار را به حضور شان " اسير"

 سالھای سال به صحت و عافيت بوده و از ،"اسير"آرزو داريم که استاد معظم . مبارکباد ميگويد

  .  اين لقب بزرگ و فاخر بھره مند باشند

 


