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 یادب در  شایستگی لقب استاد

اهل  ش سبب شد تا تعداد کثیری از استادان، دانشمندان، تحصیل یافتگان و05کودتای بد فرجام هفت ثور
با  یا مجبورا   اعدام شوند و ُخرد سال به زندان ها بیفتند، کشته وزن، مرد، حتی اطفال  خبره، اعم از

ترک وطن از راه و بیراهه، در پنج قاره کره زمین آواره و متواری گردند. زندگی در سر زمین های 
از هر جهت بیگانه که به روح و روان انسان لطمه و صدمه مستقیم می زند، کار ساده ای نیست. این 

ف با تلخی ها و ناگواری های غربت و بیگانگی با محیط، پنجه نرم می کردند، از آوارگان ازیک طر
طرفی می کوشیدند تا خود، کلتور، دین و عنعنات و افتخارات ملی خود را با چنگ و دندان  حفظ 
نمایند، درعین حال با براه انداختن نشریه ها در برابر تهاجم بیگانه، مبارزات قلمی را شروع کردند، 

عداد های نهفته شگوفان تر شد. نویسندگان و شعرا اعم از زن و مرد کوشیدند وجایب خود را در است
برابر مادر وطن با سرودن نظم و نثر با عشق و عالقه تبارز بدهند. در حقیقت مردم شریف افغانستان 

نگ در صف برای حفظ نوامیس ملی در سه ُبعد، شروع به مبارزه کردند ، تعدادی با قدم در میدان ج
مجاهدین، بخشی با قلم در پهنای مطبوعات و گروهی با کرم و کمک های مالی برای مجاهدین راه حق. 
درساحه مطبوعات به وسیله نشریه های متعدد درسراسرجهان ، قلم ها برانتر شد استعداد های خوب 

ن رسانیدند. دانشمند نمایان گردید و قلمبدستان، درد های دل خود را از طریق نشریه ها به سمع جها
ممتاز استاد سید خلیل هللا هاشمیان که از نخبگان ادب هستند و تعداد کثیری از شاگردان را در پوهنتون 

ساحه احیای فرهنگ اصیل ما ابتکارات نیکی بخرج دادند. ایشان که  کابل آموزش فرهنگی داده اند، در
شند و سال های متمادی، مجلۀ با ارزش و خود منبع و مرجع کامل و با صالحیت فضل و دانش می با

را در کلفورنیای امریکا، نشر می کردند و ازین طریق خدمات شایسته و « آئینه افغانستان»پرمحتوای 
چشمگیری در حفظ فرهنگ و عنعنات ملی و مبارزه در برابر دشمنان مهاجم بخرج دادند، در ضمن از 

کرده اند. پوهاند داکتر هاشمیان، نه تنها در انتشار  ارزش ها و استعداد های خوب ادبی هم قدردانی
مطالب ارزنده در زبان شناسی و فنون بالغت مساعی در خور شانی بخرج داده اند، بلکه کوشیده اند 
استعداد های خاموش را هم شناسایی، تشویق و ترغیب در خور شان نمایند. به سلسله این قدردانی ها 
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با درایت،  و تدل تصمیم گرفته اند، دو شاعره و نویسنده، خانم های پرکاراخیرا ، طی نوشتۀ مفصل و مس
محترمه صالحه وهاب واصل و خانم شیما غفوری را که هر دو با نوشته های پر محتوای منظوم و 
منثور، خدمات شایسته ای انجام می دهند، به لقب استادی ملقب و در ضمن جویای نظر این هیچمدان 

که در باال بعرض رساندم از آنجا که استاد هاشمیان نظر به سوابق علمی، خود مرجع گردیده اند. قسمی
و منبع  با صالحیت در چنین تصمیم گیری ها میباشند، از طرفی هم اشعار خانم وهاب واصل و شیما 
غفوری را از نگاه معاییر بالغت موشکافانه تحلیل کرده اند و من نیز یکی از اشعار پر محتوای خانم 
وهاب را بااشتیاق تخمیس و قریحه شعری شان را ستوده ام، به استعداد سرشار خانم غفوری هم کلمۀ 
تایید می گذارم. به این وسیله من نیز با تأیید از نوشتۀ مفصل و مستدل  استاد هاشمیان، هر دو خانم، 

شکران از قدردانی صالحه وهاب واصل و خانم شیما غفوری را شایسته چنین مقام می دانم. با ابراز 
 گرانقدر محترم استاد داکتر هاشمیان و آرزوی موفقیت های مزید به هر دو خانم ،. و من هللا توفیق.

فرانکفوت جرمنیملک الشعرای افغان  نسیم اسیر  
1102102314تاریخ:    

بعضا  اثر گزاری یک عنوان، متن یک مقاله، مصرع یک شعر، آهنگ یک آواز، بر روح و احساس 
چنان سنگین و رنگین می باشد که به سادگی نمی توانم از آن بگذرم. مطالعه شعر وزین، آهنگین من 

نومبر، چنان  20و دلنشین محترمه صالحه وهاب واصل در سایت وزین افغان جرمن آنالین، در 
بل گیرا و دامنگیر شد که با مطالعه مکرر، تصمیم گرفتم از آن استقبال کنم، به اصطالح عامیانه کا

عزیز، زورم نرسید، با گرانقدرم ولی جان نوری استشاره و اجازه تخمیس شعر را گرفتم که امیدوارم 
 :این جرئت من به کیفیت و لطف شعر خانم واهب، لطمه ای وارد نکند که ذیال  تقدیم می شود

 
 فـلـک در آزمــون مــن جـنـون آبـاد میخواهد

 
فریـاد میخواهددلــم را مـخـزنــی از نـالـه و   

 
 بـه آتـش می زنـد جان مـرا، بربــاد میخواهد

 
 «خــدا از طاقت من مخـزن فوالد میخواهد»

 
 «زهرانگشت من یک تیشۀ فرهاد میخواهد»

*** 
 مــرا تــا در شــــمــار ذریــۀ اوالد آدم کــــرد

 
 دلم را پرغم و چشمم ز خون دیده پر نـم کرد

 
ذره ای کـم کـرد به نام زن ز اعضای وجودم  

 
 «خدا قلب مرا آماج درد و غصه و غم کرد»
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 «کنون هرحجره ام ازآن خدایم داد میخواهد»
*** 

 نه تقدیـرم به من کاری بجا کرد و نه تدبـیـرم
 

 سپرد از نارسایی ها به چنگ مکر و تزویرم
 

 اگر چه شیر هـا می پــرورد هـر قطـره شیرم
 

« توهین کرد تقدیرملت و ضرب و زدن، سنگسار و  » 
 

 «چسان با اینهمه از من ، روان شاد میخواهد»
*** 

 جهان را تا ز حرف کن، خـدای پاک پیدا کرد
 

 زن و مـردی به نام "آدم" و "حوا" مسما کرد
 

 هـزاران نسل در عالم، به نام هستی احیا کرد
 

 «خـدا دیروز و امروز مرا قربان فردا کرد»
 

« ـــن آباد میخواهدولی فـردای طفلم را ز مـ » 
*** 

 به چشم کـم مبین کاخر به چشمت توتیا هستم
 

 بــه اعــــزاز و مـقـام اولـیــا و انـبـیـــا هستم
 

 بــه راه زنـدگانــی رهـنـمـا و ره گـشـا هستم
 

 «مثال مرد، من هم خلقت دست خــدا هستم»
 

 «ولی با دست مرد، دنیای من برباد میخواهد»
*** 

ت و بازوی تــوانـــا  و مـقـدس رابـنـازم دس  
 

 که موزون آفریده از پـی هر کار، هرکس را
 

 چه زیبا میکند این فـرد شاعر این مخمس را
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 «خدا در آزمونگاهش میان مرد و زن، خس را»
 

 «مـقـابـل بـا تـــوان آهـنـیـن بنیاد میخواهد»
*** 

 به چنگال مـذلـت رفـتـه ام از خصلت و آئین
 

ازغیرت و ناموس و گاهی هم بنام دینگهی   
 

 نه پیوند و پناگاهی، نه همدردی و نه تضمین
 

 «اگرخالق زند زخمی به قلب مادر مسکین»
 

 «زکی غیر از خدا این مادر استمداد میخواهد»
*** 

 دریــــده دامـــن صبر مـــرا رنج مـرارت ها
 

 که در این راه کس را نیست مضمون صداقت ها
 

« دیگران هم بشنو این فصل شکایت هااز « اسیر  
 

ندارد باوری با این عدالت ها« واهب»دگر  » » 
 

 «خودش را با توان خود، ز بند آزاد میخواهد»
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