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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

 ئله رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ هیله من یو خپله لیکنه، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

  

 

 19/20/0212                  نسیم اسیرملک الشعرا 
 

 ....!!!کاله دلکش 
 

خوش بینی های بیش از حد مردم شريف، حقشناس و قدردان در برابر سروده های خیلی ناچیزم که به تعبیری، 
های  که از معیار یيجائی رساند تا مرا به مقام واالبه گیرند، کار را  شمار نظم هم قرار نمیشعر نه، حتی در 

پیشنهاد  باشم،  سان پر کاهی در برابر بحر خروشانی میه يک هم در من وجود ندارد و يا ب از صد آن،  ۀنمعی
 . فرموده اند

قضاوت بزرگواران، در کمیت و کیفیت ک ، مالقسمی که خود دريافته امخواهی و نظرسنجی ها  در تمام اين نظر
هر مصیبتی که همان است که درين دورۀ سی سال اقامت در غربت از هر حادثۀ ناگوار و  تنها سروده های من، 

استعمال اصطالحات  و بعضًا خیلی ساده، عام فهم  مردم، زبانه ور آن اتفاق افتاده است، بدر وطن، بر مردم صب
ر مردم مورد تفقد و قدردانی مکر  ،های سوزناک را بازگو کرده و درد سروده هائی داشته ام   عامیانۀ کابل عزيز،
ست که وقوع آن در وطن درد و ابلکه کیفیت و حقیقتی  اين توصیف ها نه بر ماهیت شعری،  . خود قرار گرفته ام

 .سوز همه را سبب شده است
 

در امريکا، جناب پوهاند داکتر « هاتف»چنان که همه آگاهی دارند، با درگذشت ملک الشعراء استاد محمد طاهر 
، برای اولین بار پیشنهاد فرمودند تا جانشینی به اين مقام انتخاب شود و «آئینۀ افغانستان»هاشمیان ناشر مجلۀ وزين 

پیوسته به آن فرهنگیان فرهیخته  . ن کمینه نیز نام برده بودندضمن ارائۀ اسمای سه نفر مستحق ترين دانشمندان، ازي
افغانستان آزاد ــ "پلوم انجنیر خلیل اهلل معروفی از پورتال محترم يجناب الحاج خلیل اهلل ناظم باختری و ارجمندم د

و محض به  ، موضوع را مشخصًا"افغان جرمن آنالين"و عزيزالقدرم ولی احمد نوری از پورتال " آزاد افغانستان
 .نام من به نظرخواهی گذاشتند

دو، بزعم شريف خود به نتیجۀ مثبت رسیده و به تأسی از آرای اکثريت، اين وديعه را زيب اندام  در نتیجه هر 
 .نارسای من گردانیدند

 

دو  در هرنام مبارک هر يک، سبب اطاله می شود همه سرورانی، که بدين وسیله با اظهار قدردانی و شکران از 
بهای خود اظهار  ، با صرف اوقات گران«افغان جرمن آنالين»و « افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان»پورتال وزين، 

دپلوم ، ظم باختریخصوص فرهیختگان ارجمندی چون جناب الحاج خلیل اهلل نابنموده اند، به و خوشبینی نظر 
سعی و تالش  که با زحمات خستگی ناپذير درين راه انجنیر خلیل اهلل معروفی، و دانشمند عزيز ولی احمد نوری

مردم محبوب خود  و تأئید  پورتال وزين افغان جرمن آنالين را اگر چه به فرمودۀ  فیصلۀ ارزشمندورزيده اند، اين 
عجز و اظهار شکران  بی پايان و با نگريسته، با ۀ قدر ديدبا  ،«....کاله دلکش است اما»یب حافظ حضرت لسان الغ

که با همه نا  سپارم،  وعده می ، قسمی که هموطنان محبوب، تا کنون از سروده هايم دريافته و انتظار دارند،کساران
 ادامه جانبازانه قدم گذاشته ام کنون  در راهی که تاتوانی  و پیرانه سر، در کنار درد های شان قرار خواهم داشت و 

 .خواهم داد
 

 رفـته دراعـمـاق زمینم اصـل فـرو در  نشینم د شما صــدرـمن گـرچـه بـه تائی
 کمانها بــــــه کمینم ها و کافـتاده گمان  ای دوست چه انداخته ای، ِزه به کمانم
 رم ، خاک نشینمـت نـا چــیـز ۀمـــن ذر  درقسمت ما، صدرنشینی نـبـود راست
 ـب نگــیـنماورنگ ســلــیمـانی بشد زي  بــــرتـــارک مـن تاج زريــنـی بنهادند

 بردند ازيــــن غـمـکـده برعرش برينم  ملک ادب مالک بی ملک نمودند بـــر
 بـا قـنـد زنـــــد پهلـــــوکـــالم شکرينم  تــلـخست بکام همه ، گرراست بگويم

 بـا آنــکـه به زعـم تودرين رتبه قرينم  مرحله دوراست شب از و روز ۀچون فاصل
 اين همه ازخط جبینم« اسیر»پیداست   مقام ادب اين جامانده بــه تکريم  سـر

 «اسیر» نسیم .م
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