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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 پتهندر پهافغان 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

  

 ۰۱/۱۰/۴۱۰۲          مسعود فارانی

 قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری
 

 
 

 رانندــــپیامب نتــه ـدر شعر س
  بعدي و النبي کــــه چنـــد هر

   را غزل و قصیده و افــاوص
 ديــسعوري و ـردوسي و انـف 

 

 یا
 

 ابیـــاریــــر فــدیوان ظهی
 !ابیــــکعبه بدزد اگر بی در         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 پای کرسی فلک نهد اندیشه زیر نه  
 «ظهیر فاریابی»       .زند رکاب قزل ارسالن تا بوسه بر                  

 
 ه ایسرود، آنالین جرمنزیبای پورتال افغان روشنگر و  ۀدرصدر صفح ۰۱/۱۰/۴۱۰۲امروزصبح مورخۀ 

خانم زیبا کالم، خانم فرهیخته قلم از « ارجگزاری از مقالۀ دفاعیۀ اکادمیسین سیستانی بزرگوار» :خواندم

 میدرخشید.   ابیوردی انوریو  فاریابیظهیر که در سطح اشعار  صالحه وهاب واصل
، تفاوت بزرگی فاریابی ظهیر و ابیوردی انوریبه تناسب اشعار  وهاب واصلی خانم این قطعه شعر زیبا

 ولی این خانم سروده شده بودندشان  قدرتمندان زمان در وصف انوری و ظهیراشعار این که تفاوت آن  ،داشت
کسی یاد کرده و قدردانی بی شائبه انجام داده است که ازجملۀ  فرهیخته و عسل کالم با قوت تمام در شعرش از

بلکه با تمام نا امیدی ها و مشکالت زندگی در مهاجرت توانسته است نستوهانه در  ،نیست و زور قدرتمندان زر
 ان کشور بایستد.نبرابر صف طویل دشم حمایت تاریخ حقیقی و ملی کشور به استناد حقایق در

کسیکه در راه اعتالی مصالح ملی کشور از هیچ گونه تالش و خود گذری  اکادمیسین استاد اعظم سیستانی
 ست ودو حضور جامعۀ انسان به تحقیقات سالم از ابهام بیرون آورده و از رده و حقایق را بعددریغ نک

( دوباره اند دوست با خلوص نیت پیش کش نموده است تا به جوهراصلی حقایق )که به عمد کتمان شدهوطن
با اعجاز کالم در برابر چنین درویش بزرگ ملی جامعه اش، که  وهابصالحه مردم آگاه شوند. ازینرو خانم 

خانم  فرود می آورد. این احترام گزاردن سر احترام ،ملی کشور کوشا بودهتاریخ شب و روز در حمایت 
 برتر نگری خانم بزرگوار را هویدا میسازد.  ۀنشان صالحه وهاب

 

 ندار ما وفانی خانه ویرانکن شده است که دار وموصوفه نیک میداند که وطن زخمی و پریشان ما دستخوش ط
دیگر که در برابر چنین طوفان  یوبزرگان سیستانی اعظم مثل جناب یرا به یغما برده است. ازینرو اشخاص

تا حمایل از مروارید شعرش را در پیشگاه چنین انسانها  ،جای دارد ،بی امان، بی هراس به حراست پرداخته اند
آنهم درین مرحلۀ حساس  ،ر تفکر بلند شاهدخت های افغان که در شناسایی حق از باطلاهداء کند. آفرین ب

در قدم دوم تشخیص کار شان قابل  ند که در قدم اول انگیزۀ روشنگری دارد ونمیزی اقدام ریخی دست بهأت
 ماند.  پنهان نخواهد ستایش بوده از نظر جامعۀ سلیم االفکر و قوی االراده 

 از شور و ازدحام  باد. پـ رراه شان      
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