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 "حبیب زی"الحاج محمد ابراهیم 

 611۱ مارچ1۱ــ  نیاورج    

 
 

 

 عرض امتنان
 

شعر  رر در نشخاطر تأخیه ب «تانآزاد افغانس تان آزاد ــافغانس»ند ارجم مند ودانشگردانندگان 

ما  تسالی ،متذکر گردیده اند د وان پوزش طلبیده انبه زعم خود ش الی نگارندهانتخابی ارس

 .است "زنروز " ،روزهر و  "روز مادر" ،که هر روز ،اینست

 وزارت  "نهـرهک"ی ـتلۀ دولم مجمهتم ،حیات جوانی و رمـۀ عنجـغگوفانی ادوار ش درمن 

در و  اءء و انشود از نظر اماللی خان مدازه باالی لسکه چه ان ،دمبالی به خود می ؛بودم زراعت

 می از حاکمیت خود باالی طبع مجله حظ ودارم  صیخا موع ادبیات فارسی یا دری توانمندیمج

در کشت تخم تباهی و ویرانی توسط  روس بچه ها  پاشی وه هر حال از آتش زدن و زهرب. بردم

 .رفت ءناـهمه چیز به باد ف ،ما شورک

شکنجه های روس  بعد از)مریض وجود ،، جیب خالیبا پنج طفل سی و پنج سال دوری از وطن

کشور المان سه  تم و درمیان برداشـ کوه را با سوزن از ،لمانیان السدانستن و بدون  (های وطنی

 ،تکالیف روحی رفیق زندگی من گردیدو  کمر درد اما درد پاها و ،دیمسال اول را متوطن گردی

نیستی بکشاند و در خود توانائی نوشتن  طرفه را بمشکالت باعث گردید تا همه چیز مکه این 

 . ...بی سراغ نمی یابم به خو یک نظم یا نثر را

اگر  .دارم «آزاد افغانستانــ افغانستان آزاد » دل و یک پشتوانه علمی را در ادارۀقوت اما یک 

 ،که دارند ،ای عدیده ایود مصروفیت هجو با ،دباش و یا جملۀ بیجای بیجا یا کلمۀحرف بیجا 

 .دفرماین اصالح و نشر میبازیبائی خاص و  ه خوضب از اینجانب رامضامین وارده 

 !هن ؟ دارد یپوزش برای تأخیر آیا جا ،حاال تکیه به این نوشتۀ من

ار رای من کمال افتخب ،رددگ ردر این پورتال دلپذیر نش هبعد از دو ما اگر ،عار منمضامین یا اش

 .است

 ؛زانمزیذره نوازی شما عت و ب  ممنون مح

 !موفق باشید
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