
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 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 

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

  

 

 11/11/3113                   نسیم اسیر
 

 چه خوانی ؟؟؟ از مرا مالک ملک شعر
 

اشغال وطن توسط  برابر در فغانا دلیر شیرمردانمقاومت  گرم جهاد و گرما نود قرن گذشته و هشتاد و ۀده در
رزمی  و، میهنی حماسی ، بیشترين اشعارداخلی آن ۀسپرد نوکران سر و شوروی خوار جهانسوسیال امپريالیزم 

حادثه ای نبود که  و موضوع هیچ ، خوش بختانه می رسید امريکا به نشر رزی اروپا وم های برون ريهشن در، من
 . باشمنظری نکرده  اظهار ومطلبی ننوشته  انتقاد وآن  بر تاريخ ذکر با
 

 اشعار ازيکی برداری  اثربا  1991 نومبر در ، ادب پروران مقیم هامبورگ ی را که جمعیتی ازاد دارم روزبی
 در«  آئینه افغانستان»  مجله وزين ناشرهاشمیان اهلل سید خلیل  ، داکتربه جناب پوهاندطی نوشته ای ، ام میهنی

داشتند و من  که بر با حسن نیتی جناب استاد هاشمیان، ، تا بمن لقب استادی عنايت گرددپیشنهاد کردندلیفورنیا ک
مطالعه  با تا ن فرمودندیرا تعی شعر دانشمندان وارد در یئاتی ازه، نهائی ۀ، اما برای فیصلیدئ، موضوع را تادارند

ذيل  قرارزرگان ، اسمای اين ببسازند استادی مفتخرواالی لقب به  مرا و بگیرندم تصمی، زمینه توانائی اين کمینه در
 :است 

 ؛، مقیم کالیفورنیای امريکاالشعراملک « هاتف » مرحوم استاد محمد طاهر: 1
 ؛، مقیم امريکای ادبیاتځستاد نگهت سعیدی سابق استاد پوهنمرحوم ا: 2
  ؛اسحق نگارگر مقیم برمننگهم انگلستان محمددانشمند محترم استاد : 3
 تموافق عدم ، من خوددرک شرايط با، مورد تصمیم اتخاذ نمايند ت محترم گرد هم آمده و درأنکه هیآ قبل از اما و

کنون چندين  سپردم که تا به نشر چند نشريه در«  رد لقب استادی در»  نوانشعری زيرع خود را به اين لقب در
 :ذيل می باشد قرار شعرمطلع آن  است ودوستان گذشته  شعر نظر از، نشريه های ديگر انترنتی وصفحات  در بار

 
 گمنام ، نام استادی ه شاعرــده بـــــم

 که نیست درخورشان و مقام استادی
 

شب  «رهاانجمن »مقیم فرانکفورت بنام  ايران و ن افغان، انجمن فرهنگیامیالدی 2112گست سال آماه  چنان در هم
خوانی  شعر رانی و سخنحد فزون  ازمهربانی  دوستان با نام من ترتیب فرمودند که طی آن تعدادی ازه شعری ب

 دراما  ،مباهات من گرديد و عنايت فرمودند که البته موجب افتخار برای من لقب فخرالشعرائی اخیر در و نموده 
شاعری  از ،خود بیتی وصف الحال و دهسرو«  حرم کبوتر »بنام شعری  نیز استحقاق از اين الطاف باالتر برابر

 :تضمین کردم که می فرمايد 
 

 ان نیستـشکسته بال تر از من میان مرغ» 
 «م خوش است که نامم کبوتر حرم استـــدل

 

حقیقت  در . هم گنجانده شده است« فرياد اسیر» مجموعه شعری ام 19 ۀصفح حتی در و چندين بار اين سروده نیز
 برابر دردوش خود دانسته و  داشتن چنین القاب را بارگرانی بر، خود دارم ، من که شناخت دقیق ازدانم چرا نمی

 باز، چنانچه اينک کنم حساس ناتوانی میامی شود  شده وپیشنهاد  بار جانب دوستان بار که ازپذيرش چنین القاب 
باالی ملک لقب بلند ، وفات استاد سخن محمد طاهرهاتف بعد از، دارند نظر شناس در ادب پروران قدرهم 

   .دالشعرائی بمن ارزانی گرد
طی  دسمبر 11، به تاريخ کالیفورنیا افغانستان در ۀوزين آئین ۀمجل سید خلیل اهلل هاشمیان ناشر داکترجناب پوهاند 
 و غور بعد از، گذشت ملک الشعرا هاتف ر، پیشنهاد فرموده اند تا با دسايت نامی افغان جرمن آنالين نوشنه ای در

 . زمره اين کمینه عنايت گردد ، درنفر چهار به يکی ازلقب  ن، ايمداقه
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، فغانستان آزادا»سايت محبوب  معروفی ازاهلل ، آقای خلیل زبان دری و فنون شعر وارد درخیلی همچنان فرهنگی 
گوشزد  ومن درمیان گذاشته موضوع را باباری اين ين چند استاد هاتف نیزوفات  که حتی قبل از «آزاد افغانستان

السیک عروضی و صنايع لفظی آن ارقام ک شعر ۀبار در مبسوطی ، شرح مفصل ودسمبر 21 ، امروزبودندفرموده 
دوست گرانقدرم جناب الحاج خلیل اهلل ، آن پیوسته به دانسته کهالشعرائی قب واالی ملک ل ۀشايستمرا  اخیر و در

، ید اين پیشنهادئهم به تا کايل عزيز آقای عین الدين نذيری از، به تعقیب وی بلند باالي با شعر ناظم باختری نیز
 . پرداخته اند

، برای من اما عادتًا، مباهات است و ذيصالح موجب افتخار وجانب اشخاص محترم  البته پیشنهاد چنین وديعه ای از
 نظر اندکی جوانب احتیاط را در ،احترام به مقام شعرای ذيحق تر توجه و، با داده ام باال هم تذکر قسمی که در

خاص خود را دارم که با نظر  ،شبا ارز و درين موضوع خیلی مهم  نظر با اظهار ،هادمورد اين پیشن در، داشته
  :، می گذرانمائی اتخاذ فرمايندم نهتصمیمحترمانی که شايد درين مورد  نظر از ذيل شعر

 

 مارا ذورـمع ، دارتبرتازين م
 

 یـه خوانــــمرا مالک ُملک شعرازچ یـی زبانــــبه اين نا توانی ، به اين ب
 هربانیــه مــايــنـهم نـیــم درخــــــور وال خستهــه احــه کلک شکسته ، بـب

 پاسبانیم نـِده را ک و رـهـکــــه اين ش ا کفايتــب رـــکــمـــــرا نیست آن لشـ
 رمعانیـــاصــق ف اســت وـبیانم ضع ون نمايمـــــفـــــن معـانی ، بیان چ ز

 ی نشانیــن بـمیــاست برمن ه گــوار ن نیابیـــات درمـاهــمب نشــــــــان از
 واهی شبانیــبه اين جمع ازمن چه خ  رعیت رــنیم راعـــــــی نکــتـه دان ب

 یــرانــد گــفــم نمــايیـحــبــــــدوش نـ ديبا وزرين  نگین وس ارچــنـیـن بــــ
 ژدگانیـَمِلک ســـــاخت محمود ، با م  ملک شعرعنصری را گذشت آنکه در

 الی بخوانیـکــــــه ما را به اين نام ع  ی زمحمـــــود هم نیستـکنون بارگاه
 زبانیگــفته بودم  اگـــــرچـــــه بــتــو صريحی نوشتم بــــــه اين شعر، عذر

 یـبـــــه ايــــن نـُـخـبگـان ادب رايگان  ی نباشدــمـــــرا قـــــدرت پــــادشـــاه
 به اين شعرخوانی دعا و و ذره عـبـــ اين سخن را« اسیر»گويد عجز بصد

 مارا ذورــــمع ت ، دارــبـرتــازين م
 آخرتودانی رچه خواهی ، دردگرهــــ

 
 «اسیر» نسیم  .م
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