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 مبارکباد به وبسایت عزیز
 

 

 آریانا افغانستان آنالین""

دیروز صبح مژده رسید که وبسایت جدیدی به مدیریت نویسندۀ شهیر وطن، جناب ولی احمد "نوری"، باز 

را باز کرده و تعدادی از مطالبش را شده است. با گرفتن این خبر گوارا، که روزم را گوارا ساخت، صفحه 

 .خواندم

ان نویسندگ ناطیسیمقبا اعتماد کامل به شخصیت واالی نوری صاحب، اطمینان دارم که صفحۀ جدید چون 

 :مویم چیزی بگوری صاحب اگر بخواهود و نبارۀ خ رد. ولی درد کواهذب خو شاعران را به خود ج

 کم است و ،جمله را صدها بار هم تکرار کنم هستند؛ و من نیز" و اگر ایننوری صاحب عاشق افغانستان "

 .همین نکته ما را به هم پیوند ناگسستنی میزند

که به همان  ،معناست وبسایت دو نام قدیم و جدید خاک پاک ما را در خود مدغم ساخته است و این بدین

ارند، به همان اندازه و نه کمتر از آن پایبند به ریخی خود عالقه دأکه وطنپرستان به افتخارات ت پیمانه ای

برم که وبسایت جدید به زودی در  دل آرزو می ه  ت از .باشند جغرافیای کنونی آن و باشندگان عزیز آن می

 .های بااعتبار گردن افرازد صف وبسایت

ثرت از ک کنم، میام را تقدیم  در حالی که به مدیر مسؤول و اعضای محترم این وبسایت تبریکات صمیمانه

  :شادی قطعه شعر "سیل اشک" را به رسم تحفه تقدیم میدارم

  

 سیل  اشک

 کسی را باک نیست دـل آیـگـر اجـ    آدمی مشتی به جز از خاک نیست 

 ادراک نیست وۀــالن  را قــجــاهـ    د شون یــر از بــهایــم مــدتــاه بگـ

 دم نـاپاک نیست؟ـقــاتالن سـر تا قـ    ند کن یارت مــــون مـردم را تجـخ
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 تریاک نیستم ــو غحاجت چرس     باه ر راکت شد تـیـمرد و زن  از ف

 ر خاواک نیستراه  رفتن تــا ســـ    ر طرف دزدان ترُصد می ُکنند ــه

 ر سـفاک نیست؟لعنـت حـق  بر س    گــر مسلمان را مسلمان مــی ُکشد 

 ن غمناک نیستــهیچ کس مانند م    شوی چاکـم ار واقـف  صداز دل 

 بی چاک نیستمملکت  در یک دلی    رد وطن داغـدار است قلب هر فـ

 خاشاک نیستز ـجب ف مژگانموق    کشد  وفان میطل اشک آخر به سی

 و دیگر خاک نیستک تابهتر از خ    ن گرد و خـاک تو اوطن قـرب ای

 دشو م  میان ناظـــــچشم ۀــرمــسُ 

 ر افالک نیستخو خاکت در گرد و
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