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 0۷/00/4012                                لمر احسان
 

دزدد  دیگــران آثــار کـه هـر  
کــــرد بـایـد آشکـار  او عیـب  

 «حقشناس»
 

جریده وزین پیام مجاهد ارگان نشراتی شورای نظار و  130۷سرطان  5، سال دوازدهم، 16ــ  شماره  605در شماره مسلسل 
شمس الحق آریانفر به نشر رسیده در معرفی دکتور شیر احمد نصری " دکتورجمعیت اسالمی أفغانستان نبشته ای از جناب 

 نصری رادرین سطور محترم  " شخصیت هاي كالن أفغانستان  حق شناس؛ قلمزن جهاد و آزادگي" ت عنوانحت " حق شناس
 معرفی نموده  و در ادامه مینویسد:

 

 حق شناس وجهاد: .... " 
 

. در كنار مجاهدین شجاعانه قلم برگرفت و به تالیف ونگارش ادامه داد. در رفتشیر احمد نصري، وقتي به پاكستان دكتور 
 .دهمان نام آثار خود را نشر مي كرآنجا بود كه تخلص حق شناس را براي خود برگزید و سالها فقط به 

. محتواي همه آثار او آزادي، طرد استبداد و استعمار و نجات میهن و ملت است. از این رو دوره حق شناس شعرهم میگوید
جهاد وبعد در دوره مقاومت، پیوسته در این راستا قلم زد و طرد اجنبي وافشاي سیماي مزدوران جسورانه اقدام نمود. آن گونه 

 كه خود مي نویسد:
 
دالر و دنیا مسخ شده است، بیگانه گرایي و برابر كه وجدانهاي شان درآنانی باالنشین وبیدردان بي تفاوت و شاید براي »

بیگانگي با آزادي و حاكمیت ملي، یك امر عادي و پیش پا افتاده یي تلقي شود و مشتي دالل و فرصت طلب و بي خصلت و 
 ...."هستي و هویت ملت ها معامله كننددلقك مآب ساز شگر در پیشاپیش استعمار قرار گیرند و با

 

نمونه اي از شعر "  عنوانتحت مقاله در پایان این . نماید معرفی مینصری را  آقای دکتورو تالیفات  آثار، نویسنده بیوگرافی
 :چنین نوشته شده  پردازد که " میحق شناس

 

يــه یـافسان ،يـصه یـاني، قـتـداس  چیست تاریخ وي زخود بیگانه یي  

دــنـه كــاگ نـشتـویـخ را ازــن تـای دــنـك ره   ردـــم  ار وــك یاـنـآش    

نــیااب است ـه نـایـرمـروح را س  

است این چو اعصابجسم ملت را   

 

+++ 

ش گیسختـایام دـونـیـپون ـرد چـف تـــخـه ریــدانــه ادراك او دنـانـش    

اد سرگذشتــی د زـود شناس آمــخ   رگذشتـواد ســن از ســوم روشــق  
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ادش رودــــر از یـرگذشت او گـس ودـــي شــم مــنیستي گ درــاز انــب    

ال ماـو حــاضي تـاز م دــزن رــس ال ماـبـقـو استــت الــح زد ازـــیـخ    

ات الزوالـیـواهي حـخ ن ارــمشك  

الــاضي ز استقبال و حـه مــتـرش  

 

 پایان یافت.است حقشناس  صاحب شیر احمد نصریگویا از دکتور  کهبا این ابیات مقاله 
 

 درمعنی اینکه کمال حیات ملیه این ــ " رموزبیخودی:تحت عنوان چند دهه قبل از اقای نصری عالمه محمد اقبال الهوری اما 
 دارند که در یبیاتا مثل فرد احساس خودی پیدا کند و تولید و تکمیل این احساس از ظبط روایات ملیه ممکن. "است که ملت 

 : یندمی سرااز آن  در قسمتی  که ایران 13۷0چاپ پنجم تابستان  اقبال الهوری اشعار فارسی موالناکلیات  80صفحه 
 

 

رگذشتــواد ســس روشـن از ومــق شتسرگذ داــی ز دــشناس آم ودـخ    

رودش داـــی از رــشت او گذرگـس ودـشـ یـم م ـگ یستین درـــان ازــب    

دـنـهـوشم یرا اــود تــب یاسخـه ن دــنـزه براــیـده شـــم آماــیـط اــرب    

نــرهــیـرا پ اــاست م ماــیا طــرب نـــهـت کاـــیظ رواـفـش حــوزنـس    

 

ی؟ــئنه افـسا یــی قـصه ئــنداسـتا  نه ئیخود بیگا چیست تاریخ ای ز  

دـنــک  ره ردـــم ار و ـک یاــنــآش  دـــکـنه ـــآگ شـویـاز خ راــت نــای  

یـناب است اـه تـــایـروح را سرم ینا است اعصاب را چوجسم ملت    

دمیـزنـ تخـنجـر بر فـسان هـمچـو ـدـزن ـیـنـت مجهـا بـر رویز اــب   

یرذـپـو دل ه سـاز جـان نـگارـچ وه سـیرته در تارش اـرف یهـانـغـمـه    

رـنـگروزش ـــوش امـآغ در دوش  نگـر وزشـسفـسرده در ا یا شعله  

سـتامم را کوکـب ابخت  او معش ستا دیشبهم  و مشبا وی زا روشن   

نـد رفـته راـیـبکه  ریر کاـپ چـشم تــه رارفـ دــنـریــبـاز آفتـو  پـیـش   

وا ایــــنـدر مـی ه ـلصـد سـاده اـــب وا یدر صهــبا  هــــریـنپـا مـسـتی   
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نـدر کـشیـدا دامه ب کـو یریگ صـید دـن مـا پـریـبـوستـا کـــز یـریطـا   

شـویـنـده پا را  ریـخکـن تـا طـضـب شــو دهـزنـ ی رمـــیدهاـه از نـفس   

کـــنـروز ــمـا اـند بدوش را پـیـو نـــموز کآ دسترغ ــرا م گیزند   

سـتدـه را آور بـ مـاــــیا  تـهـرشـ شب پرست و کور روز ردیور نه گ   

ل تـوتـو حـا ضیمـاـد از ـــزن سر ل تـوتقباسـا وــــتال ــح از زدـخـیـ   

لت  الزواحیا هی خـوا را مشکـن لحااستقبال  و  ز ضی رشـتـه مـا   

سـتا گیدـزنک تـسلسل رااد وجــــمـ  

 ستا ن را شور غلغل زندگیکشا می
 

 «درد»عنوان ه بحقشناس طبع دیوان شعری آقای  در بارهاخیراً اطالعیه ای هم  خاورانسایت انترنتی  جالب ترین اینکه در
 :گویند که می داردوجود  هم !! "شعر دزدی" بنام ابیاتیدر آن دیوان که  دهنشر رسیه ب

 

شعر می دزدد خسیسی که هر ردـــد کــایـب دارـه سر او را ب   

را شهرت دزد و ی ـنـدزد مع ردــک دـایـب ال سنگسارـح رــب   

نو جوان و شاعرنو و ایت مر ردـار باید کـسخن دزدی ع از   

دزدد رانـــدیگ ارــآث هـک رــه ردــک دـــایـب ارــاو آشک بـیـع   

مـالـع در مــهـم و فـلـع ره   از ردـــک دــایــب ارـبـتـاصل اعـح   

ردم کاذب ــه مـتــن دسـام اینــ ردــد کـایـروزگار بو از ــحـم   

ئیم را چه مفادـکسب شهرت ل ردــک دـایـب نیک اختیار لـعـف   

وضع ریا دهرـه ب زیبا نیست خود شعار باید کرد صدق بر   

؟این و آن تاکی اشعار دزدی  

کرد کار و بار باید شرم زین  

 

 پایان
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