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 ءالشعرا ملک مقام به اسیرنسیم  استاد جناب انتخاب
 

 ن جرمن آنالين و به توجه برادرم شاغلی ولی احمد نوریبه پورتال وزين افغا
 

ما نیز تجديد سال نو  ایبر میالدیدر کشور بیگانگان چند روزکی زندگی میکنیم و چند روز پیش سال نو 
خوب است که ما نیز خالی ايکه بعد از وفات ملک الشعراء استاد محمد طاهر هاتف خلق گرديده . بود

 .اهداء نمائیمو دنیای ادب انتخاب جانشین وی را تحفۀ سال نو گفته به مهاجرين افغانی 
 

که تا  اشعاری. برم ن لذت میاعتراف میکنم در جهان شعر و شاعری دسترسی ندارم، لیک با خواندن آ
 .نهايت خوشم آمده يکی آن اشعار زيبای استاد نسیم اسیر است بی  آن امروز خوانده ام و از

 

امروز صبح مقال برادرم محمد عارف عباسی را در مورد انتخاب استاد سخن محترم نسیم اسیر به مقام 
 چی مغز حساس و چی قلم توانا نصیب کردهاسی عبملک الشعراء از نظر گذشتاندم و با خود گفتم خداوند به 

 .برکت در قلمت .که انسان را از کرۀ خاک به دنیای زيبای آسمانها میکشاند
 

را به مناسبت انتخاب جناب استاد نسیم اسیر به مقام ملک الشعرايی  تپیشنهاد عالیبرادرم ولی احمد عزيز 
با آن مؤافقم چه شايستگی و مؤفقیت  را داشته باشم اگر صالحیت انتخابافغان ها در هجرت مطالعه کردم و 

بدون و اجتماعی و برازندگی شخصیت عالی ايشان  جناب اسیر در سرودن انواع شعر های وطنی ، ملی 
 .می درخشد سايه

محمد اسحق برکت ، جناب الکسندريهدر مهاجرت از از يک همشهری من  در اين اواخر نوشتۀ بسیار زيبايی
 ماپنجرۀ خاص پورتال لی جناب شان زينت بخش بدستم رسید که حیف است اين نوشتۀ عااص در اين بارۀ خ

 :اينک نوشتۀ زيبای محترم برکتو . نگردد
 

 !جايگاهش را پیدا میکند« نسیم اسیر» استاد سخن، فخر الشعراء 
 نوشتۀ محمد اسحق برکت

 

رهل اقامت بر بستند و داعی اجل را لبیک  از اين دنیا" فتاه"بعد از آنکه ملک الشعراء استاد محمد طاهر 
گفتند، خالی بزرگی در فضای فرهنگ و ادب دری وطن خصوصًا در محیط شعر و آن هم شعر ناب دری 

 .بوجود آمده است، که به مشکل توان اين کمبود را جبران و اين خالء را پر کرد
من خود که نه شاعرم و نه اهل ادب و ادبیات و گاهگاهی هم که در اين عرضه يعنی بوستان شعر و ادب با 

ارم به اين معنی نخواهد بود که در ذکمال احتیاط و هزار ها سالم و احترام به باغبانان اين بوستان، قدم میگ
کم خود و ! چیزی میدانم؛ نخیر وزن و قافیه و چه و چه شعر« تأسیس، دخیل، رديف، قید و وصل»مورد 

شعر را دوست دارم و بسیار دوست دارم و از کالم موزون و . کرم بزرگان را می جويم و دل خوش میکنم
 .با قافیه و رديف اشعار کالسیک و عروضی لذت می برم

نیز می شعر هر شاعری را که بدستم افتد، می خوانم و چندين بار می خوانم و اگر بدلم چنگ زد يادداشت 
 .کنم

 

عالقه مندم و اين را در هر " استاد نسیم اسیر"از جملۀ شاعران معاصر وطن بیشتر به اشعار فخرالشعراء 
صاحب لفظ و معنی، هردو در منتهای کمال نهفته است و وزن " اسیر " جا و بار بار گفته ام، زيرا در شعر 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_niyaz_entekhab_malekosoara_dar_hejrat.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_niyaz_entekhab_malekosoara_dar_hejrat.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

 

استعاره و کنايه . دقیقًا مراعات می شود" اسیر " و قافیه که جوهر شعر کالسیک دری است در اشعار استاد 
 . را که اجزای مهم علم بديع است، در اشعارش به وفرت میتوان يافت. . . و 

 . اشعارش نغز و دلپذير است و در قلب هر کس چنگ می زند
 

می  در بین شعرای افغان مقام ملک الشعرائی خالی ديده" هاتف"اينک که بعد از غیبت و درگذشت مرحوم 
شود، الزم و شايسته است تا شخص با صالحیت و شايسته ای که سزاوار اين مقام است برای اين يمن بر 

 .گزيده شود
 

 آب در کوزه و من تشنه لبان می گردم
 يار در خانه و من گرد جهان می گردم

 

عقايد و نظر  از آنجا که انسان آزاد خلق شده است، در اظهار عقیده، بیان و نظرش نیز آزاد است و به
در چنین « محمد نسیم اسیر»بر مبنای اين گفته من، جناب فخر الشعراء استاد . ديگران نیز بايد احترام کرد

مقطع زمانی شايسته و سزاوار احراز اين مقام بوده و از خدای بزرگ و توانا برای شان طول عمر و 
 . صحت کامل استدعا می نمايم

 .با تقديم حرمت
 

******* 
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