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   ٢٠٠٩ آگست ٨      

  

  :يادداشت پورتال 
 پارچۀ نغزضمن ارساليۀ اخير اشعار آبدار شان، ، "اسير"استاد سخن و فخرالشعراء، جناب محمد نسيم 

جواب کافی و ، مجهول" تبصره کنندگان"آن   بهگرچه استاد. را فرستاده اند" منواهو  سه يار همدل"
  .زمينه پيش کشيده شود  پورتال نيز درکه موقف زم می افتدشافی ارائه فرموده اند، اما ال

 گذاشت، پا به عرصۀ وجود" ـ آزاد افغانستانافغانستان آزاد ـ"زمانی که حدودًا يک سال پيش پورتال 
" يکشبه رِه صد ساله" باور نميکرد، که اين صفحۀ انترنتی افغانی، به فرمودۀ حضرت حافظ، هيچ کس

صرف نظر از اهداف . را بپيمايد و سمت پيشقراول تمام صفحات انترنتی افغانان را بخود اختيار نمايد
ر از نگاه پهنا  سراغ نميگردد، اگگر افغانیيرنتی د، که در هيچ سايت انتپورتالعالی ملی و آزاديخوانۀ 

 انترنتی افغانی را فحۀ کار و فعاليت آن سخن رود، بدون شک بدين نتيجه ميرسيم، که هيچ صو طيف
  .با آن نيستو ايستادگی يارای مقابله 

 "ر و ادبـشع"پورتال در پهلوی پخش مطالب بيشمار و ارزشمند ديگر، سنگر استوار و تسخير ناپذير 
تعدادی از اين فرهيختگان،  نامدار افغانی در آن حضور دائمی و یشعراهمين اکنون ، چون ده استيز شن

مطابق با ما ازين گرانمايگان کمال سپاس داريم، که . حتی حضور روزمره دارند، که مايۀ مباهات ماست
هوار خويش، همه روزه زيب و زينت ابا ارسال اشعار شتقاضای صميمانه و آرزوی قلبی پورتال، 

  :بايد بصراحت بگوئيم، که . دنصفحات ما ميگرد
گرديده است، و فراخنظران اين حضور هميشگی باعث دلخوشی و خشنودی دوستان از يکطرف اگر 

 همين نکته است که چشم تنِگاز طرف ديگر  . چون هر روز از اشعار نغز دل و ديده روشن ميسازند
درد اصلی حسودان . کم و زياد بزنندند و بر آن ميداردشان، که گپهای زاسو را میو ُمخاصمان دان انعُم

و بال سديد مستحکم و سد  دژ از پورتال  شعرای فاخر افغان، و بالناغۀ  مداومينست، که حضور فقط در
  .ساخته استنيز  " شعر و ادب"بديل 

به کوری چشم حسادت ورزان، براه خويش ادامه داده و " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 
برای از درگاه خداوندی . رايد آوردهای نغز شاعران نخبۀ ما می آدستآثار و  با د را کماکانصفحات خو

  نياز داريم، تا همچنان از حضور پر برکات و خاطر آرام شعرای گرانمايۀ خويش طول عمر، تندرستی
  .شان، استفاده و استفاضه نمائيمايميمنات پر و 

  
          AA-AAادارۀ پورتال                                            

  
 

   »اسير« نسيمحمد ماستاد 
م٢٠٠٩اپريل ٢٣، فرانکفورت           

 
  

  همدل و همنوا سه يار
 يا و ده از دير زمان چون سه برادرامحترمان الحاج ناظم باختری و نعمت مختارز دوستی اين ارادتمند با

 پيوند نا گسستنی و و فرزند با  اينجانب ، چون پدرسن  ده ، نظر به کبرا مختارزنعمت جان  به تعبير
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يا  يد وئ به تار مشترکًاظن اتحاد با جمله احوال وطن ويران ادامه داشته و  ازموارد بيشتر در نظر  اتحاد
تسلسِل نام ها در  روزمره و نوشته ها از ی که خوش بختانه بسيار،موضوع  مطالبی نوشته ايم ترديد يک

آقای مختارزاده   به نقل قول ازاخيرًا.  به نشر می رسد" آزاد افغانستان ــانستان آزادافغ" پورتال وزين
ناميده " سه تفنگدار"جّدی ،  بد بينان ، حضور مسلسل ما سه  نفر را به شوخی يا يا خوش و يکی از
دو بيتی های  چون آقايان  لطيف صديقی للندری وی شعرای محترم ديگر ناب  گرچه اشعار.است
داد ه شده   اما اينکه چرا اين نام نيک به ما،دنصفحات پورتال می باش محتوای جناب وثوق هم زيبپر

  : شعر ذيل جوابگوی آن است،است

  

  يق   پاک  باز   و  نيک  پنداريم  ما     طرح  ياری  ريخته  ،  با  همد گر  ياريم مافـسه   ر

   هم  دل  و هم  فکر و  همکاريم ماا  وازسالها يارهمند     هم نو »اسير«،»نعمت«و »ناظم«

    در  طرز  گفتاريم ما يکيست     هم  خيال  و  هم  نظرما  ای  ـــ  مردم  پسند  گفته  هۀشيو

   مايم   اشعاريمـ    تنظۀيک   شيو م  خيال     بلکه  در  رديف  و هـتنها هم به گفتاريم ،  نی 

   داريم ما نيش  ونوشی  گر  رسد از هم  خبرنيم     انتقادی  می ک  و از هم  يم ئطنز  می گو

  ما هر سه  بسپاريم   در  کار باشد ،ن     سر اگر  ـ پيمانی  که  در راه  وط ما  به هم  بستيم 

   آورده اند     چون مگس ، تامحو شان سازيم  در کاريم ما جنگ ساالران که در ميهن هجوم

   ما  پيکاريم  از ريشه  َپی ، سر گرمان     تا  شوندــــج  تا  پای   با  خيانت  پيشگان مملکت

  شعله  می باريم ما ج  گذارد  از  طريق راستی     با  سالح   شعر  بر  وی  ـــگر کسی  پا ک

  ما و  فتنه   بيزاريم   نفاق   از   محبوب   وطن     در  تالشيم ،وام ـــــــ  وحدت  اقاز  برای

  ن  برداريم ماــدمت مردم بَود     گاه  گاهی   بار  طعن   و  لعــخگرچه خصلت يک دلی  و 

   ماسه  تفنگداريم مع   ياران   ـنهادی از سر کين گفته است     گو ئيا  در  ج ج ــتيره روز ک

  تفنگ     غير تيغ شعر در کف ، حربه  کی   داريم ما توپ و ليک بی  سه تفنگداريم آری ، 

  به توفيق خدای »نعمت«و »ناظم«و »اسير«ما

   مازاران  وطنداريم گـــدمت  ـــــتا ، خهر سه 

  


