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   ٢٠٠٩ آگست ٣١

  !جناب نعمت هللا مختار زادهھمکار گرانقدر پورتال، و  محبوب القلوب شاعر 
  !روزگار و صيحه ھای ديو و ددبه سالمت باشيد و برحذر از گزند 

اينک باز يکی از ھموطنان درد رسيدۀ ما، اين بار از قلب تپندۀ کشور، اعنی واليت باميان، دست به 
ھالی قريۀ ايشان از تطاول قراری که اين وطندار دردمند ما مينويسد، ا. قلم برده و از شما تمنائی دارد
ته و تعدادی از عزيزان دل خود را از دست داده  فراوان برداش ھایطالبی و حزب وحدت، قربانی

  .اند
 بابا ميباشد، خود نويسنده، جناب آروين، که از ھمکاران دلسوز و با احساس پورتال در کوھپايه ھای

  . وحدت، عده ای از نزديکترين عزيزان خود را از دست داده است طالبی و حزبدر غايله ھای
 استمالت آن ھموطنان داغديدۀ ما ، نشيده ای به درخشان شماو، که از طبع وقاد پورتال متيقن است

باعث خشنودی روح شھدای يکاولنک و تسلی خاطر بدون شک کالم سحر بيان شما، . ديخواھد تراو
خداوند شما را در پناه خود داشته باشد و ھميشه در خدمت . بازماندگان مظلوم ايشان خواھد گرديد

  .مامردم ھردم شھيد و دوست داشتنی 
  !تان مردم پسند باد  و کالم بع تان گوياط. بر عمر شما و عزيزان شما برکت

    AA-AA ادارۀ پورتال                                                                                 
  
  
  
  

  انين از باميآرو
  ٢٠٠٩ـ ٠٨ـ ٣١

  
  ! كشور، جناب نعمت هللا مختارزادهدرود به شاعر توانا و چيره دست
شه موفق و يآرزومندم ھم.  كامل دارمی شما استدعای صحتمندینخست از بارگاه خداوند منان برا

  .ديكامگار باش
 ین قشر جامعه زندگيمظلومتر مرتفع كوه بابا در جمع ی ھزاره جات در قله ھایه ھايمن در كوه پا

ن پورتال يت وزيق ساي از طریگاھوسته، من گاھي پیۀ جھانن به دھكد كه افغانستایاز زمان. كنميم
 آن به خود احساس غرور كنم و با مطالعۀي شما را مطالعه مش و نغزي ، دلنی و اجتماعیاشعار حماس

ۀ من ي قریكنم، چون من و اھاليكنم و با خواندن اشعار شما من تمام غم و رنج خود را گم ميرو ميو ن
 خون یروھايم از دست ني را متحمل شدی و انسانین شكنجۀ روحير سخت ت١٣٧٩ سال ی جد١٩در

ك پسر يش و يو برادر جوان خون حادثه ديمن خودم در.  حزب وحدتیآشام طالب و خود فروخته ھا
 تن از مردان و جوانان ٣١ھمچنان . ش گذشته بود از دست دادمي خود را كه ده روز از عروسیكاكا
 یك روز به طورين و دھقانان مزدوركار بودند، در يلين ، محصي شان معلمیۀ ما را كه ھمگيقر
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 سپرده شده و یوۀ آن شھداء به فراموشيم و زنان بيتيامروز اطفال .  به مسلسل ھا بستندیدسته جمع
 یندگيمن به نما. مان بكشديتيسر و صورت آن   بری شادیست، که دست نوازش به روزھاي نیكس
ۀ خود از شما شاعر توانا و با يد قري تن شھ٣١ًاولنگ و خاصتا از كي ی ولسوالی جد١٩د ي شھ۵٠٠از

 ی تسلین گلگون كفنان و براي روح ای خوشنودید، برايكنم، اگر وقت داشته باشياحساس خواھش م
  .دي چند بسرائین شان اشعاريوارث

  
 انين از بامي   با احترام آرو                    


