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 Political  سياسی

   
  ٢٠٠٩ آگست ٢٥ 

  
  !سلجوقیمصلح ب نا، جگرانقدرهموطن و شاعر 

 خشنوديم، که در خيلی. فرستاده ايد" آزادی"يک دنيا امتنان از پيام دوستانۀ شما و از شعری نغز که زير عنوان 
" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"يکسالگی پورتال ودمين سالگرد استقالل وطن عزيز و جشن محفل برگزاری ن

شرکت کرديد و خاصتًا که چند ساعتی در فضای دوستانۀ فرهنگی ــ سياسی، بر شما و دوستان شما خوش گذشته 
م، که پيام دوستانه و تحفۀ آرزومندي. ورتال خير مقدم ميگوئيمه پ شما را بست، که وروديننودی ديگر ما درشخ. است

  .منظوم شما، طليعۀ همکاری های دوامدار شما با پورتال باشد
  با محبت فراوان   . باشيدموفق و سربلند

   
 AA-AA ادارۀ پورتال                              

 
 
  

  مصلح سلجوقی 
  همبورگ ، المان

      ٢٠٠٩ آگست ٢٥
 
 عرض ادب و احترام به حضور گرانقدر ًءابتدا .ديبه سالمت باشم دواريام. سالم يیناب محترم داکتر صاحب روستاج

  بود ، من ویگرم  وی عالاريمحفل بس  تان ؛ۀماني صمیزباني سپاس از دعوت و می جهانیتان دارم و در ثان
 . راستا پربارتر آرزومندمنيرا در ا  همکاران تان وما شی طوالدي. مي و لذت بردمي از آن آموختیهمراهانم به راست

  .دي باشديموفق و مع . کردمي از دانش تان در محافل هامبورگ استفاده خواهندهياهللا در آء شا ان
  ی سلجوقمصلح                                                                                                                   
 
رتال چاپ و، خدمت فرستادم تا در صورت لزوم در پ نشدداي آن پۀ را که در محفل فرصت دکلمی ضمن شعردر
  .دشو
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  .م  سال،لين گرانقدر نشريۀ وزين پورتالومسؤ
ر خدمت تان فرستادم تا در صورت لزوم د" آزادی"را زير عنوان شعری  .به سالمت باشيداميدوارم 
                        . موفق و معيد باشيد.  قطعه عکسی نيز خدمت فرستادمضمنًا. ين پورتال جای گزين شودسايت وز

  مصلح سلجوقی                                                                                                          
  
 

  آزادی
   بـوديـم در ايـام تـورــــــــــــمفتخ نـام تـو          از  ـاهــبـار  شنــيدم  اين 

  ـه بـا قـدر و نـشانـــدر تمـام خطمان        ـــــــارزش ما بود بی شک و گ
  ـال تو کسی ديگر نشاندـــيک نهـنماند        م ــــــــی هرفتـی و از تو نشان

   بوشـر يا  برژنيف  وــگـاه تـاچم روز خوش        نديد ز میــبی تو هرگ
  بـا سـجـود و سـجده در وقت نمازر فـراز        ـــهـا انـدر نـشيـب و بسـال 

  ه چشـم پـرفـروزی از تو بوه ا در طول روز        جلو نینه به شب ديديم 
  دمـــردم  آزاده   در  زوالنـه  شـر بيــگانــه شــد         ـــــنــام آزادی دگــ

   غيورم اين بدانندارِ ـــــــــای وط
  قالل ما رفت از ميانـــــــروز است

  زل ها بشنوی داد من استـدر غت         واره در زاد من اســـــــياد او هم
  سفته ماندنا حرف ها در سينه ام د         زل نشگفته مانـــــبر لبم صد ها غ
  شد به چشم تر مراگرچه عمری ام او در سر مرا         ـــــهـی  بجوشـد نـ

  ام آزادی بــه رگــهــای تن است   نست      من اين حديث روز و شب های 
  ر مـاتــم هيـچ خرسندی نماندنـمـانـد         غـيـ  لبـخنـدی نقشلــب مـا  بــر

  ی کــشور ما شد  شبانـان         گـرگ هـاـــداده انــد نــام وطـن بـربـاد هـ
  رِ  غيورم اين بداننداــــــــــای وط
  قالل ما رفت از ميانــــــــروز است

  ج و غصه در امواج دردـرن ــای ســرد         پر زــــايـن منـم آواره در دني
  گیج و عتاب بندـــــــ        خسته از رنگی  زند چـوبـار اين  منـم  در چــ

  نفـت و درد و ِمحــَـال خـ   در کــم   وطــن     آغوش هــم جــدا مــانـدم ز
  ـرو تـا پـاره شـدــــقـفـــل های آبـآواره و بـيـچــاره شـد         هــر طــرف 

   ما سوختندانۀـانـه و کاشـــــــــخــروخـتـنـد         ـســــرزمــيـن آريــا بـفـــ
  ی  نـشـدـدان آزادــــــــ  فـقـاليــق         شد اين گـونه بـربادی نــاــــهيــچ ج

  ندارِ  غيورم اين بدانــــــــــای وط
  قالل ما رفت از ميانــــــــروز است

   رادش نماندــّاللۀــــيک تن از ُسد         ز يادش نمانـــــــــدر ديار ما به ج
  مـا را در جـهــان ـاری بود ـخميرويس و امان         افت و ومحمود احمد ز
   بـردنـد و رفـت مـلکـترفـت         آبروی  م و  نـدنا شستــله  در آب فـجم

  رده اند همواره  ريشــ ما کـچنـگال خويش         سينۀ ز با  امـرو ناکسـان
  نانی مرد ، مرد ر چه ملت بهرـگــی از بهر نفع خويش برد         يکـ هــر 
   و طـالب نما ی ما         خلـقـی  و اخـوانــرا ايـن چـنـين دادنِدق مـا ـــــــح

  ندارِ  غيورم اين بدانــــــــــای وط
  قالل ما رفت از ميانــــــــروز است

 
  مبورگ ه١٧٫٠٨٫٢٠٠٩مصلح سلجوقی،    
  
  
  
  

     


