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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 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

  

 

 اسیر نسیم م. 
 ملک الشعرای افغانها در هجرت
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 جبران ناپذیر!!! ۀضایع
 

 یا در ،به نیست شدند سرا ه پولیگون دریا  استادان، مندان ودانش، نخبگان ثور، تعداد کثیری از 7 کودتای منحوس با

  .گردیدند دیار و به ترک یار بوریا مج چرخی فرسودند و هولناک پلزندان 
 

افغان جرمن " پورتال نوری درزیزالقدرم ولی احمد ع را مفصل شان زندگینامۀکه  عمر محمد نادر داکتر دپوهان

 ه ترکب پلچرخی مجبورمخوف نخبگانی بودند که با گذشتاندن زندان  ۀزمر در نیز شرح داده اند، تفصیل  هب "آنالین

 فرانسه گردیدند.کشور لئون شهر مقیم  وطن و
 

شان همیشه تجارب  ای دانش وهته خاندو، نیک شخصیت از .داشتم را سعادت دوستی شانزمان،   دیر ازمن که 

 کبرا»ی بی بقدرم انگر واهرثرات عمیق قلبی خود را به خأت شریک دانسته، درین اندوه قلبا   خود را ، امده بو مستفیض

 :تقدیم می کنم شانباقی بازماندگان  وفرزندان  ،«عمر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 آن لحظه های عشرت با دوستان نماند دـنشاط جهان نمان رتا که َدورـسـح وا

 دـنمان امان امن و جهان شد و آرامش از فساد ــال عـبـده منــش رــان دهـــداراالم
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه 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

 

 دـتان نمانس   آن گل و رـن معطـبـآن گل سمن سوسن و گل و رـطـبستیم دل به ع
 دـآشیان نمان ،شکست وارـآن شاخ است رفت  کشید و رـچمن پ م بلبل طرب زـه

 دـوان نمانـگل ارغ وازــن وش دلـبا ج نوا مرغان خوش دلکشآن نغمه های 

 دـآن زمان نمان ۀدــاعـن به قـیـزم کار ان را جنون جاهـزم م زده زمین وــبره

 دـد، آن داستان نمانـآن بوستان خراب ش وستانــب و اغ ـب ی وــداستان م گفتند

 دـت نشان نمانمحب های شوق و رمز از دـش رـیـی عشق پـد خجسته پــآن شاه

 دـآن نمان آن سخن چه کنی، این و این و از ینـیش، پاک طـا کــمع دوستان وفـج در

 دــانـمـچراغ محفل صاحبدالن ن آن شب «مرع نادر» ادب آن پیشتاز فضل و

 «اسیر» بزم ما م که دردل با چه خوش کنی

 دــانـمـان نـربـدل مه وای پاکـن مـآن ه

 

       م، فرانکفورت15سپتمبر26 «اسیر» نسیم م.
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