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 11/10/0113                             ولی احمد نوری
 

 نوشته هااز مکثی چند بر بعضی 
 ملک الشعرای افغان های خارج وطن پیرامون و نظری 

 

در قدم اول از همه بزرگان و صاحب نظران و ادب دوستان افغان که تا حال در اين نظر سنجی اشتراک کرده اند و 
ملک الشعراء را در بیرون افغانستان برای افغان های مهاجر و دور از وطن يک پیشنهاد پیشنهاد لزوم داشتن يک 

و  يسندگان، صاحب نظران، ادب دوستاننون عده آثانیًا از . ار تشکر و سپاس دارمدرست و بجا خوانده اند اظه
در اينجا اسمای يکعده مهربانانیکه   .دانشمندانی که اين پیشنهاد را پذيرفته و تأئید نموده اند قلبًا سپاسگذاری میکنم

در اين دريچه تا کنون سهم گرفته قابل يادآوری میدانم مانند جنابان سید هاشم سديد، سراج وهاج، داکتر سید عبداهلل 
انجنیر احسان اهلل مايار، داکتر صالح الدين کاظم، جناب محمد عارف عباسی، جناب داکتر سید خلیل هاشمیان، 

وری، الحاج خلیل اهلل ناظم باختری، عبدالقیوم نیرو لطیف، الحاج محمد ابراهیم حبیب زی، سعیدی، ناصر تیم
تیمورشاه تیموری، علی برات سجاد، محمد عارف عزيز، انجنیر محمد هاشم رائق، انجنیر احمد شمس نجم، الحاج 

ند محترمه داکتر سلطانه انجنیر محمد حسن کشتیار و از خانم ادب دوست و دانشمند مانمحمد طاهر سرورزاده، 
نجم، محترمه بی بی زرلشت ازاده، محترمه میرمن لمر جباری، و محترمه بی بی خالده نجم که با نوشته های 
پرمحتوی، مثبت و مقبول خود ها بنیاد يک جمع آوری سالم آرای ادب دوستان و عالقه مندان شعر و ادب را گذاشته 

 ن جرمن آنالين التجا میکنم تا  اين دريچه را برای جمع آوری بیشتر آرا ادامهاند و من از ادارۀ پورتال محترم افغا
 .آنرا بیابند و در اين باره اظهار نظر نموده بتوانند تا همه عالقه مندان اين موضوع وقتدهند 

 

 :آمديم بر نوشتۀ عالی، زيبا و رنگین دانشمند محترم لمر جباری
ولی چند تن از نويسندگان در اين .  من واقعًا نمیدانم که جناب شما يک خانم هستید و يا يک آقا! جناب جباری 

و اين حتمًا برای آنست که نوشتۀ شما بی حد زيبا و دارای باريکی . اند کردهدريچه از شما بحیث يک خانم يادآور 
 .گرددصفحه نقش  کلک زيبای يک خانماز های لطیفی است که تنها میتواند 

 
 :می نويسیدمرا مخاطب ساخته شما 

 

در ارتباط با پیشنهاد تان در مورد انتخاب ملک الشعرای افغانهای بیرون کشور، از توجه تان به دنیای رنګین شعر و »  }}

 .شاعری و کوشش عملی تان بخاطر اینکه ګامی درین راستا برداشته شود بسیار سپاسگزارم

ایشان یکی از گل های  .بسیار زیبا و دلنشیینی سروده اند که همواره من از خواندن آن لذت برده امآقای اسیر اشعار 

اما اگر بی ادبی نمیشود، آیا فکر میکنید این درست باشد که گلی را از یک سبد گل برداریم و . سر سبد شعر ما می باشند

اندم و همه پرسی، رأی مثبت و یا منفی بدهند؟ تکلیف از دیگران بخواهیم که برای ملک الشعرا شدنش مانند یک ریفر

 گل های دیگر این سبد چه خواهد بود؟

با دنیایی از احترامی که آقای نوری برای شما دارم، چون شاعران خوب دیگری هم داریم اینکه یک تن را شما برگزیدید 

، کسی یکی را بر داشته ذاشته شده باشدد برای قرعه کشی ګبمن چنان معلوم می شود که از نام هایی که در یک سب

تنها )یا ( یگانه شاعر)ت که این روزها کلمه دشوار اس .ئید کنندا تأو از دیگران بخواهد که با یک دعای خیر همه آنر

 .را در مورد شخصی ولو بسیار با استعداد هم باشد بکار برده بتوانیم( شاعر

مگر اینکه عالقمندان شعر هم حق رأی )و در رأی گیری حق اشتراک نخواهم داشت  البته من خودم شاعر نیستم 

هر کدام نامی را پیشنهاد کنند و بعد دیده شود چه کسی  (مستحقین رأی)اما به نظر من بهتر خواهد بود تا ( داشته باشند

دگان و قضاوت گروه تصمیم گیرنده و یا هم اینکه تصمیم گیری نهایی از ترکیب آرای خوانن. رأی بیشتر بدست می آورد

 .شاید شاعر شیرین سخن اسیر برنده شوند و شاید هم شاعر دیگری. اعالم شود یا هر راه دیگری ازین قبیل

کنم شما در رهبری آن فحۀ افغان جرمن آنالین که فکر میر عامه ضمنًا تحرک و دینامیزم نوینی به صمراجعه به نظ

گرچه این صفحه خوانندگان زیاد دارد و در حالت حاضر نیاز زیادی برای این کار احساس ا. نقش دارید نیز خواهد افزود

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_maksey_bar_baze_neweshtaha_assir_1.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_maksey_bar_baze_neweshtaha_assir_1.pdf
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 . اهداف اولی رسیده باشیم کافی نیستز رقابت، قناعت کردن به اینکه بنخواهد کرد ولی درین دنیای پر تحرک و پر ا

خود را در دنیای مطبوعات و  (نمطرح بود)ها با براه انداختن همینگونه نظر پرسی ها رسانه های مختلف این روز

 {{«.موفقیت های همیشگی برای تان آرزو دارم  عرضی بود مخلصانه .رسانه ها نگه می دارند

 
 . من با آن جملۀ باالی شما که آنرا رنگین ساخته ام کاماًل مؤافقم و آنرا بی حد زيبا نوشته ايد

و ديگران را فرا خوانیم ببخشید دعوت  را از سبد گل شعر برداريم من هم چنین نگفته ام که ما بايد يک گل . مبارک تان باد
اگر از نوشتۀ من چنین . که برای ملک الشعراء شدن او را بپذيرند و به او و تنها به او رأی بدهند( ايرانی گفتم توبه)نمائیم 

  .شده باشد معذرت مرا بپذيريدو يا تعبیری برداشتی 
. مه شعراء گل های سبد شعر ما هستند ولی ما بايد انواع گلهای اين سبد را از هم فرق بکنیممن هم مثل شما فکر می کنم که ه

و گلهای عادی، گلهای اهلی   عالیگلهای  –گلهای بی خار و گلهای خاردار  –در سبد شعر،  گلهای خوشبو و گل های بی بو 
خود را در بین گلهای زيبا، معطر، خوشبو و بی خار و گلهای وحشی وجود دارند و ما برای چنین يک انتخاب بزرگ بايد گل 

 .  و عالی جست و جو کنیم
 

ولی اشعارش آگنده از بوی گنده  برای من آن شاعر توانا که با همه قوانین شعری و عروضی مسلط باشد و اشعار زيبا بیافريند
دار متملقانه و پای بوسانه تحوع نمايد،  يا سیاسی  و شعاری باشد و يا اشعار بلند باالی در مدح اشخاص نام –ايديدلوژيک 

سروده باشد و  برای رهبر کبیر خلق و پرچمبلند بااليی  شعريا باشد و  سرودهشعر  یکمونیسترای بیرق سرخ داس و چکش ب
که به  را ر سبدش می گذارم  و يا آن شاعرانو چنین گلی را د ندارم  برده باشد باوررهبر دو پیسگی را به آسمان هفتم اين 

عوض وحدت و وصل مردم خود برای جدايی و فصل آنها شعر می سرايند و برای تخريب نام افغان و افغانستان می نويسند با 
 .به اين رأی گیری سد می شومرا آنها سیدن رتمام توان و قدرتم 

لکه برای وطنش و وطندارش می نه تنها اشعار زيبا و دلنشین می سرايد ب وريکه شما نوشته ايد، ط سیر هماناستاد نسیم ا
برای آرمان های  افغان و افغانستان می نويسد،  ، برای شکوه و بقایمی سرايد افغان  و وصل ملتسرايد، برای وحدت 

ش با اشعار بران و عناصر جدايی طلب، دزد، مفتن و دشمنان کشورآزادی، انسانی  و افغانی بی ترس و هراس می نويسد و 
اشته باشم که او را شايستۀ اين مقام د و يک افغان اين حق را آزاد اجازه بدهید من به حیث يک انسان .ندتنبیه می ک آتشینش

 . و اين انتخاب من است و معنی آنرا ندارد که دروازۀ انتخاب ديگران مسدود باشد دانم
در دهۀ پنجا و شصت : اردد را الشعران شايستۀ  احراز مقام ملک در اينجا قصه ايرا به شما میکنم که چرا نسیم اسیر نزد م

زير اثر مستقیم قرار داشت و اين نهاد  «د آريانا افغان هوائی شرکت»میالدی جناب استاد اسیر در رأس يکی از شعبات 
و ازين هم مهمتر در رآس حکومت « سردار سلطان محمود غازی »در رأس آن  که رياست هوايی ملکی افغانستان بود

اسیر جوان بدون ترس و با سرباری و تهور  پايش می لرزيد،  شت که زمین زيرقرار دا« محمد داوود خان سردار»افغانستان 
 :با خواندن آن می ترسیدندتنها که مردم  نوشت( دار و سردار)تحت عنوان شعر آتی را 

 

 بسیار می خروشم  و بسیار مــی زنم  مستم،  شبانـه  بـادۀ گلــنــار مــی زنم
 آنجا دلـیر در صف احــرار مــی زنم  مــی روم  به  ديـار دالوران مستانــه

من صد هزار دار ز سردار مـی زنم  دستــم اگر رسـد ز پــی انـتـقــام خلق
 
 

 

 است  رودهساسیر و شعريکه  به حاجیان افغانستان بعد از خوندن اين شعر 
 

 !!!ای قوم به حج رفته 
 

 وسواس برايید  ـۀاز ورط يک بار گر  يک روز اگر چشم  بصیرت  بگشايید 
 ای  قوم به  حج رفته  کجايید ، کجايید  بسرايید   ررـجان بخش مک ۀـمـاين نغ

 معشوق  همین  جاست   بیايید ، بیايید
 

  .نه تنها ملک الشعرای شعر است بلکه خدای شعر استبرای من،  اسیر 
 

                                                           

شهر لیموژ  –انتشارات بامیان  –تألیف ولی احمد نوری  (سردار محمد رحیم ضیايی)کتاب زندگی شیون کابلی ( 010)می توانید در صفحۀ « دار و سردار»غزل مکمل  -1 

  فرانسه
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خود منتخب شعر سبد های در نظر داشت نکات باال اسمای گل باالبته گر ادب دوستان و فرزانگان جامعۀ افغانی ال شما و ديحا
میم نهايی در مورد تصو با مراعات نکات ذکر شده در باال حظۀ آرای همه را به اين دريچه معرفی کنید که در ختم با مال

 .گرفته شود
 

مرا نشر بدون اين که پیشنهاد در بدو مرحله  داشت که  وجود يل بیشماریدال ن آنالينپورتال افغان جرمنزد من يقین دارم که 
سنجی  نظر در معرض ار انتخاب و تصمیم خود بیرون وطن بحیث ملک الشعرایجناب محترم استاد نسیم اسیر را  ،نمايد

ابراز و از جانبی هم ناديده گرفتن حق مشروع  موکراسی پنداشته يخالف اصول دولی اين شیوه را از يک جانب  . بگذارد
 . نظر هموطنان عزيز پنداشته است

هموطنان و ادب  که همه ندو موقع را مساعد گردانید نداشتاينجانب را در دريچۀ نظر سنجی گذبه همین خاطر پیشنهاد 
اسیر  و ملیفرهنگی  از شخصیتباشند و بتوانند  داشتهرا و شیر صفت دانی از اين شاعر وطن پرست قدرفرصت  ، ندوستا

 .ددار شايستگی آنرا تمام معنی که به احترام و تکريم نماينددر زندگی شان  صاحب واقعاً 
 

باز رای مدتی باين دريچه را التجا میکنم که پورتال افغان جرمن آنالين و از چنانچه در باال نوشتم باز تکرار عرض میکنم 
رهاند  وا  هاز بار گلرا شانۀ خود پورتال  و باشند موقع اظهار نظر داشتههموطنان و عالقه مندان ادب و شعر تا همه د نگذار

  ؟ه استعجله چه بوداين دلیل که بگويند و بنويسند که  و موقع اينرا به عزيزان ندهد
با يک نام مستعار پروانه پرويز در زير يک  (به لحاظ خدا از کیسۀ خلیفه نبخشید)در مورد نوشته ای که تحت عنوان 

من يک مکتوب مفصل نوشتم و به اين ايمیل آتی. چادری ضخیم واصلت کرده است  
 

parwana.parwez@hotmail.com 
 

یل پیام ذيل مواصلت نمود که از جعلی ولی دقايقی بعد از  سرور حاتم. که نمیدانستم يک ايمیل جعلی است، فرستادم
.بودن ايمیل خبر میداد  

 
Delivery to the following recipient failed permanently: parwana.parwez@hotmail.com Technical details of 
permanent failure:  
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain 
hotmail.com by mx0.hotmail.com. [83.33.35.66]. The error that the other server returned was:331 

Requested action not taken: mailbox unavailable 
 

در وقت و زمانش در پنجرۀ نظر سنجی به عرض خواهم رساند ولی فعالً  خوشحالم که  شاء اهلل پاسخ ايشان را نِا
نوشته داده اند که من بسیار به افتخار در پای آن اين به ی جوابنويسندۀ توانا و دانشمند بهترين  جناب عارف عباسی

 .امضاء می کنم و از جناب شان ممنون و سپاسکذارم
 

 .يا پس فردا استه باشم و خواننده را خسته نسازم بقیه را می گزارم به فردابرای اينکه از طوالت کالم ک
 

 ادامه دارد
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