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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

  

 ۲۰۱۵/۰۹/۰۶ خلیل هللا ناظم باختری

 
 افغان زن شاعر دو به دری ادب استاد لقب عطاء  ا

 
 زن اگر فرضاً نبودی آدم ه نبود ...... در جهان و زندگی اصالً بنی آدم نبود

 بی نور چراغ ...... روز و شب تاریک بود و از جهنم کم نبودزن چراغ روشن است و خانه 
 جناب محترم پروفیسر دکتور هاشمیان صاحب!

شیما پوهندوی محترمه صالحه وهاب واصل و  خانممحترمه ورق پیشنهاد اعطای لقب "استاد ادب دری" برای  ۶
اشعار خانمهای مذکور علمی و غفوری مواصلت ورزید، طوریکه مالحظه میشود تحقیق و پژوهش شما در بارۀ 

قراریکه من اشعار شانرا مطالعه کردم، از اشعار خانم صالحه وهاب واصل این دو بیت تحت عنوان  فنی است، و
 :۴"ای قلم" مندرجۀ صفحۀ

 
 ........    از تن ُپر درد و بریانم نویس     ای قلم از آتش جانم نویس

 حسرت چشمان گریانم نویسسیل طوفانزای چشمم را بنوش .......   
 

 بیانگر استحکام قریحه و کالم شاعره میباشد.
 
 به عنوان "مادرافغان" ۸هکذا شعر پوهندوی شیما غفوری منقش صفحۀ  
 

 دانی چه بود نامم، اینست قبای من        چادر به سرم سه گز، شش متره به پای من
 آشفته کند حالم، فرسوده کالی من    پیراهن سرخ من رنگ دل و گل دارد  

 
« کالیی»را « کالهی»نوت: به شما بهتر معلوم است که شاعر صالحیت دارد با توافق قافیه و برای مراعات وزن 

 این شعر گیرا، در خور توجه و آفرین باد است..بنویسد
یباشد. این بود نظر این آن خانم صالحه وهاب واصل و خانم شیما غفوری هر دو مستحق لقب استادی م بنابر

 هیچمدان که فوقاً بعرض رسانیده شد. 
 

دیوان اشعار جناب استاد خلیل هللا ناظم باختری، ملقب به "بلبل الشعراء" تحت عنوان  )تکیه گاه  یادداشت هاشمیان:
ت، ان اشعار نغز شامل غزلیات، مخمساوآراستۀ طبع گردیده است. درین دی صفحه ۴۴۰سخن( درین اواخر در 
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 2تر 2 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

 

انجنیر خلیل هللا معروفی،  ک الشعر استاد نسیم اسیر،قصاید، مرثیه ها  و دو بیتی ها درج میباشد و با تقارظ مل
 دانشمند نعمت هللا مختار زاده و دیگران مزین شده است. عالقمندان ادب دری باید ازین گنجینۀ ادب استفاده کنند. 

 
 ۲۰۱۵بقلم استاد خلیل هللا ناظم باختری از هامبورگ 

 جرمنی   0049407158068مرجع تماس: تیلفون نمبر 
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