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 1تر 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

  
  

 60/60/4610          م، نسیم اسیر
 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 

 استاد قاریزاده !!
 

ه ب مراپورتال وزین افغان جرمن آنالین ، ریخی سوم اپریلأصفحه ت قاریزاده در ء، میهنی مرحوم استاد ضیاناب شعر ۀمطالع
استاد  با نزدیکی ما دوستی و داد. دامان پاک وطن قرار جمله استاد مرحوم در جمع دوستان از طالئی در یاد خاطرات زیبا و
 حلقه دوستان زد و نام اول با اضافه جان یعنی )نسیم جان( صدا میه جمله مرا ب شان دوستان ازجناب که  قاریزاده به حدی بود

 الال( خطاب می کردیم. بزرگوار، ) کمال محبت چون برادر را با او نیز
 

سیاسی  بهره گیری از داشته های علمی و ، مشاعره ها وبا صحبت های فرهنگی هفته که حتمی بود هر همائی های آخردگر
آن  ۀمصیبت هفت ثور، به ادام .امه داشتداطالیی شان  ۀموسیقی، با حنجر های دل انگیز آهنگ ۀمحترم ما به عالو الالی

ما که  یز. الالی عزکا پناه ببریمامری و به اروپا به ناچار بگوییم و دیار و ترک یار، همه تا طالبی سبب شد تنظیمی ومصیبت 
من چشم ض در و کرد می فرانکفورت جرمنی سفر به شهر، دیدن فرزندانغرض ه ب بعضا  ، دبعد مقیم کانادا ش فرانسه و ابتدا در

 خود روشن می ساخت.  دیداره ما را نیز ب
ال ن استقبآ من وعده دادم که از و یافته یاد شده را قرائت کرد انتشار های فرهنگی شعرجریان صحبت  ، درسفرها یکی از در

مقام واالی  با یادآوری از گردید که میسر انتشاراینک فرصت  و ،براورده شد م 99همان سال  در این آرزوکرد که خواهم 
 : باد جایگاه شان بهشت برین روح شان شاد و .می سپارم ست نشراستاد قاریزاده آنرا بد

 
 

  
 دانی ه زبانی که توـــدردم ب تی زـفــنی گــسخ     

 

 

 دانی ه بیانی که توــ، بواییــن زـیــا دل انگــبـ
 دانی ه زبانی که توـــدردم ب تی زـفــنی گــسخ

 ودیـربسینه  ، دل ازن دادیــم وطنا ادم ازــی
 دانی ه نشانی که توــه نمودی بـوصف آن خط

 

 بال گشودی و رــ، آزاده پنـبـــه هـــــوای وط
 دانی ی که توـه زبانــ، بداری ه توبه خیالی کـ

 دایم رقه بخون دارم وـدلی غ منکه همچون تو
  دانی شانی که تو و فـــر رـمی سرایم غزلی پـ

 

 منمود ون بسیارـ( شـیـنــــاک وطخــ از )دور
 دانی( وـبه زبانی که ت ،بودی )به زمینی که تو

 کن زمه سرمـ، زرای وطنیــــه سبـلـبـل نـغـم
 دانی وـدرد گرانی که ت ن ازک صـه ای سازقــ

 

 م(ـــن هــم ۀدیدـــمـغ ۀدپـــی روشنی دیـــ از)
 دانی وـانی کـه تــهـدرد ن روختی ازمشعل افــ

 دیـدریـبتان را ـد صفـــب رالمی جـگــه کـبــــ
 دانی تانی کـه توـد صفـــرض بغـ پـــر ـرجـگ

 

 ، غرقه بخون استریسه بیداد گ جفـای دو ز
 دانی من فــــردوس نشانی کــه توأـن آن موطـ

 )اسیری( قفس غربت من در که چو پنهاننیست 
 دانی که تو دست کسانی خوری ازون دل می خ

 

  رنسیم اسی م.
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