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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی 

  
  :يادداشت

می گذرد، بيشتر از پيش به مثابه نقطه اتکای "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "ھر روزيکه از عمر پر بار پورتال 

 نموده، آنھائی را که دردی از ميھن در سينه واميدی از بھروزی مردمش در  تثبيت موقعيتعناصر ملی وآزاديخواه

  .سردارند، به طرف خود می کشاند

نيز يک تن از ھمان فرزندان ميھن در خون تپيدۀ ماست که دلش به ياد ميھنش تپيده و " مھرافزون مشرف"خانم داکتر

ما . ی ميداند که می تواند پيامش را به مردمش واسطه گرددبھترين وسيله ا"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال 

ضمن آنکه تشريف آوری شان را به پورتال خودشان از صميم قلب خوش آمديد می گوئيم ، اميدواريم اين ھمکاری 

  .برای ھميشه ادامه يابد

 ترک ديار خويش گرديدند، به ياد مجبور به" مشرف"پارچه شعری را که از نظر تان می گذرد، سالھا قبل وقتی خانم 

  .وطن سروده اند

  آرزومند سعادت وھمکاری ھای بيشتر تان

    AA-AAاز طرف پورتال 

  
  داکتر مھر افزون مشرف

٢١.٠۶.٠٩  

  

  ميھن
  آه ای ميھن من،

  که تنت غرقه به خون است

  و

  سراپای وجودت

  بستۀ دشمن دون است

  بی تو من سرد و خموشم

  ونمبی تو افتاده به دريای جن

  تو منی

  تو ھمه روح منی
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  تو ھمه شأن وتمنای منی

  تو به درد ھا و غم ھا پناھگاه منی

 ***  

  آن دمی را که ز کوی تو سفر ميکردم

  تو چنان می ديدی

  که چسان اشک از ديدۀ من می باريد

  وبه ھر زره ای

   اين دشت و تنم 

  صد ھزار غنچۀ درد می کاريد

  بعد از آن لحظه ديگر تنھايم

   شھر ودياردر ھمه

  غريبم من 

  به غم و غصه قريبم من

***  

  آه ای ميھن و ای خانۀ من

  بی تو از اين دل بشکسته نيايد صدائی

  و

  ازاين مرغک آواره 

  نخيزد به خدا ھيچ نوائی

***  

  تو ھنوز در دل من بودی ونبودی

  تو منی، تو ھمه روزو شب و شام منی

   تو عزيز تر زمنی ونام منی


