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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 سیرا نسیم م.
  الشعرای افغان ها در هجرتملک 

90/91/2912 

 جبران ناپذیر ۀضایع
 

 داد ناگهان شاخ گلی درآب  چرخ نا بکار، سختگیر باز
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حیث یک هموطن به سیمایه اما ب، نزدیک شناسایی نداشتم از« ودینلهللا عزیز» مرحوممن اتفاقا با 
 کارهای صادقانه اش در تلویزیون ها ورادیو ها و ورای  ، صحبت های وطن پرستانه اش ازمهربان

دوست  تنهانه  را که او من خلق کرد چنان احساسی در سیزده سال اخیر درت ست های مختلف دولپ  
  خود می پنداشتم. زعزی نزدیک بلکه چون برادر

 

 بود، ارهمک کابل اقتصاد نځیهتعلیمی پو کدر دین درمرحوم لو که با «وشعظیم سرخ» اتفاقا برادرم
 اکترد جناب  نوشته های گرانقدراینک  و کند می به نیکی یاد شخصیت محبوب او ادراک و فهم و از

ه خدمت ب صداقت، ایمان به خدا و میهن، پاکی وعشق به  دنیای او، جز در» که می فرمایندکاظم 
می خطاب  را برادر که او مایارهللا محترم احسان  وآقای عباسی  و «وجود نداشت دیگر مردم چیز

  .ندیید می کأفرمایند، این احساس نیک مرا ت
 

طع ، بلکه برای اکثریت قاافغانستان نه تنها برای خانواده صادق شریف و بهنگام این فرزند مرگ نا
 وارناگ خیلی سنگین و ،شنیده باشند دیده ورا  سیمای او صحبت و، هم برای یکبار ، ولونوطندارا

  .تمام شده است
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نواده به خا عا نموده واتحاف دنیک آن شخصیت برازنده و فرزانه روح ه ب، ییهم با تقدیم رثائیه  من
   :یادش گرامی ، روحش شاد ومتسلیت می کن اظهار دوستدارانش و
 
 

 رـیـگ تخـس و ارـا بکـرخ نــچ ازـب
 داد آب ی درـــلـاخ گـــــان شــهـاگـن

 
 

 

 داد آب ی درـــلـاخ گـــــان شــهـاگـن  رـیـگ تـخـار، سـا بکــرخ نــچ ازــب 
 نایاب داد رـوهـن گـه خاک ایـس بـپ «عزیز»جا  رـه گوهری که بود در

  
 خواب داد و رد ـره بــیـن تـــیـزم در  ودــب روزــاف ورــه نـی کــایـچشم بین 
 اب دادــــتـیـب ۀــجـنـپ رـــس در اب ــت ادــهـاران نـــی ۀـنـیـس در م ــــداغ غ 

 
 رداب دادـــــــگ ۀــمـطـل در ت ـبـاقـع  ده راـــــان دیـــوفــد طــــیـشتی امــک 
 داداب ـــــا تـــج رـــهـت بـفـال ۀـتـرش  «عزیز» دل رد صادق هرــــم نیک 

 
 اب دادـــب رـــه ت درـان راسـحـتـام ودـاب صداقت راست بـب ه درــک آن

ه ـــــان ارــــــــب     ن شد جاگزینــریـد بـلـخ در ت ــرف      اب دادــبـدل اح در د 
 

 شاب داد خ وـیـی به شــهکا درد جان   ، حیف حیفدا شدـصف یاران ج از
 

 «اسیر» نسیم م.   
 رانکفورت، فمیالدی12جنوری  2   
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