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 90/90/0913                    ولی احمد نوری

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

 

 بخش دوم و اخیر
 

 

 استاد سخن  خداوند شعر محمد نسیم اسیر ملک الشعرای افغان های غربت نشین  

در نظر داشت تعداد زيادی از نظرات مثبِت عالقه مندان و ادب دوستان که در دريچۀ نظر سنجی پورتال افغان با 
جرمن آنالين به مالحظۀ خوانندگان رسید می توان اين بحث را پیرامون انتخاب يک ملک الشعراء در خارج کشور 

سیم اسیر که از وبسايت افغانستان آزاد اعالن شده و با فیصله و تأئید انتخاب جناب استاد محمد ن.  مثبت تلقی کرد
 .خجسته را به جناب استاد اسیر از صمیم قلب تبريک گفت. است، پیوست و اين انتخاب بجا 

 

اظهار شکران دارم که با عالقۀ مفرط در « اسیر»يک بار ديگر از همه ادب دوستان و عاشقان شعر و دوستداران 
 .مثبت و سازندۀ خويش را ارانه نمودنداين بحث اشتراک کردند و نظرات 

صرف يک موضوع را بايد روشن سازم که از هر نوع سوء تفاهم و غلط فهمی در حصۀ مبتکر اين نظر و اين 
از نوشته های اکثر دوستان چنین بر می آيد که فکر کرده اند اين حقیر مبتکر اين . پیشنهاد جلوگیری شده باشد
 .ملک الشعراء افغان ها در هجرت بوده ام که چنین نیست پیشنهاد يعنی پیشنهاد انتخاب

 

م از قلم جناب داکتر سید خلیل اله 0910دسمبر سال گذشته يعنی  11اين مفکوره برای بار اول توسط مقالۀ تاريخی 
. هاشمیان نظر مرا جلب نمود که پیشنهاد شان مطلق طرف تأئید من بود ولی با طرز مطرح نمودن آن موافق نبودم

ن فورًا با ايشان تلفونی به تماس شدم و خواهش کردم، بگذارند و اجازه دهند اين پیشنهاد را من طور ديگری م
نوشته و برای نشر به پورتال افغان جرمن آنالين تقديم دارم  و خواهش نمايم آنرا در معرض نظر سنجی در پنجرۀ 

 .ن بزرگوارانه اين پیشنهاد مرا پذيرفتندجناب هاشمیا. خاصی که به اين منظور ساخته اند،  قرار دهند
نیاز و لزوم انتخاب يک ملک الشعراء برای افغانهای غربت »همان بود که من مقاله ای در اين مورد تحت عنوان 

م نوشته و برای نشر به پورتال افغان جرمن آنالين سپردم و از 0913را به تاريخ پنجم جنوری سال جاری « نشین

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_maksey_bar_baze_neweshtaha_assir_2.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_maksey_bar_baze_neweshtaha_assir_2.pdf
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=228310808465&set=a.438773233465.240593.228248328465&type=1&relevant_count=1
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مسؤولین گرانمايه اين وبسايت خواهش کردم تا موضوع را در پنجرۀ نظر سنجی بگذارند که همانطور کردند و من 
 .از ايشان قلبًا سپاسگذار می باشم

  

روز بعد يا ممکن در همان روز تلفونِ  گله آمیزی از برادرم جناب خلیل اهلل معروفی دريافت کردم که گلۀ بجا 
 :از نوشتۀ شان تحت عنوانداشتند که در مقاله ام 

 

 «شايستۀ مقام ملک الشعرائی هستند"اسیر"تنها استاد سخن فخرالشعراء »
 

 .آزاد چاپ شده است ذکری نکرده امنستان که در همین مورد که در وبسايت افغا
واقعًا گلۀ شان بجا بود و وعده هم کردم که کوشش میکنم با مؤافقت ادارۀ افغان جرمن آنالين اين موضوع را در 

و صحت خراب و گرفتاری های غربت، آنرا فراموش ( هشتاد ساله)مقاله ام اضافه کنم ولی بنا بر کهولت سن 
ولی منظورم به هیچ صورت اين نبوده که من خود را مبتکر . ن فراموشی ام معذرت می خواهمکردم، که جدًا از اي

چون همه میدانستند و می دانند که به رويت تأريخ مقالۀ جناب . «جا بزنم»اين نظر و پیشنهاد به گفتۀ ايرانی ها 
و به رويت تأريخ نشر ( 0910دسامبر 11دسامبر و تأريخ نشر  11تأريخ تحرير )« م0910دسامبر  11»هاشمیان 

و . نه اينجانب مبتکر اين نظر و پیشنهاد می باشم و نه هم جناب معروفی( 02/10/0910)مقالۀ جناب معروفی، 
هم هر « افغانستان آزاد»و « افغان جرمن آنالين»جناب انجنیر خلیل اله معروفی و اين حقیر هر دو و وبسايت های 

د سید خلیل هاشمیان باشیم که برای بار نخست اين نظر و اين پیشنهاد معقول و دو مشکور و سپاسگزار جناب پوهان
 .بجا را ارائه نمودند

گرچه اندکی از روش « افغانستان آزاد»با عرايض فوق افتخار دارم در پای فیصله و اعالن وبسايت محترم 
وست و برادر عزيزم جناب استاد ديموکراتیک فاصله داشته است با در نظر داشت احترام بی حد و حصری که به د

اسیر دارم و با احترامیکه به محبوبیت، صالبت و خالقیت شعری شان دارم اين مقام منیع و با عظمت را از صمیم 
و يقین دارم دوستان افغان جرمن آنالين دراين اظهار . قلب از طرف خود و خانواده ام به ايشان مبارکباد میگويم

 .مايندتبريک با من همراهی می ن
 

 :حرف آخر
اطمینان میدهم که دلیل اينکه اينجانب و کار کنان محترم  افغان جرمن آنالين اين پیشنهاد را به نظر خواهی گذاشتیم فقط و فقط 
برای اين بود که اين موضوع را به آرای معتبر و صالح شعراء، اديبان، زبان شناسان و قلم بدستان معزز افغان پیش کش 

 :ر ديگر ثابت سازيم  که ما به درستی و صحت اسباب وعلل آتی موکدًا اعتقاد و اطمینان داريمو يکبانمائیم 
 

  هنر و فن شعر سرايی، نقد شعر و تفکیک تشخیص شعر عالی  و شاعر زبده و چیره دست  اموری نیستند
ه عنصر مثبته در بلی با خلوص نیت و احساس نیک عرض می شود ک.  که ما اجازه و صالحیت آنرا به خود بدهیم

آرای گرامی شاعران گرانقدر، شعر شناسان محترم و منتقدان عالیقدر و ساير اديبان و در يک کلمه تمام فرهنگییان 
 .  ما مضمر و نهفته است

  اينجانب و  به يقین پورتال افغان جرمن آنالين به اصل مردم ساالری و تعظیم به آرای اکثريت و رعايت
 .مچو اموری سخت باورمند می باشیمروش ديموکراتیک در ه

 

در اخیر يک بار ديگر بهترين تبريکات و تمنیات خود را خدمت جناب ملک الشعراء استاد اسیر تقديم داشته و به 
که به همین مناسبت سروده اند !!!( قرعۀ فال به نام من ديوانه زدند)اجازۀ جناب شان شعر عالی شانرا تحت عنوان 

 .ۀ خوانندگان افغان جرمن آنالين می رسانمدر اين جا به مطالع
اين شعر زيبا را جناب استاد محمد نسیم اسیر بعد از اظهار تشکر از ادب دوستان و قلم بدستان افغان که از لزوم 
داشتن ملک الشعراء در خارج افغانستان و انتخاب شان بحیث جانشین ملک الشعرای مرحوم جناب استاد فقید، محمد 

 .به نشر سپرده اند 0913فروری  4خ به تاري« افغانستان آزاد»پشتیبانی و تأئید نموده اند، در وبسايت طاهر هاتف، 
 

 ن زبانیـبــا شیري به خوشخوئی و  من دادنـــد ، يــــاران مژدگانیه ب
 رســــم بــاستانی و تــــرا بـــا راه   نـان میهـس سخــن سنجأکـه در ر

 یـد هــــوا داران ، جـــانـیـبـــه تائ  رـکالم يک دو شــاع نــــه تـنها از

http://www.afgazad.com/Adaby-12/122612-KM-Tanhaa-Ostaad-Aseer-Shaayesta-ye-Maqaam-e-Malek-o-Shoaraayee-Hastand.pdf
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 مــعـانی ان نــتـوان نـمـودن درـیـب  ـارشـافتخـ مِلک نـــامـــیـده انـد و
 ن قــدردانیـر، ايــازين حســن نظ  کـردم مــباهات خـــود بـالـیدم وه ب

 یـی زبانــبـــه يـــاران بـا زبــان ب  با خــويش گفتم دم وـیـبــه خود بال
 یـبه خــورشید جهان زنـــد پــهـلـو  ز، اکـنونــنا چــی ۀن ذرــچسان اي

 انی؟؟ـاورنگ کی صولت بـر من و  شوکت رفعت به اوج شان و من و
 یـربانـبا اين مه بـــه اين تمکین و  تخاریـاج افــبـــــه مـــن دادنـــد ت

 یــدانـکــه قــــدرايــن وديعت را ب  بخود آی آخر «اسیر»تم ـبخود گف
 یـعشق جاودان مال و بــــه جان و  راه مام میهنه کــنـی خـــدمــت بــ

 زبانی بـــه گفتار و بــــه ِکــــردار  نـخــود وقف راه دوستان ک ســـِر
 یــوانـتفــــدايش ساز، جان تا می   ام میهنـم مـاست زخ کــــه ناسور

 رانیـب شمشیر چه خود چو اگـــــر  یرــیغ بران گـدست چون ت قلــم در
 د شبانیـوم بنمايــايــن ق کـــه بـــر  دهـــرگان درنـمـــــده فرصت به گ

 یـروزه زندگان اين دو از «اسیر»  لــذت چه باشد خدمت دگر جــزه ب
 

******* 
م در زمان سقوط 1000خوانندگان محترم يکی از اشعار ديگر استاد اسیر  را که در آغاز سال در اينجا به اجازۀ 

شهر فساد و )و (  شهر مرده ها)کابل و طغیان جنگ های ويرانگر تنظیم های جهادی که شهر زيبای کابل را به 
دبیات افغانستان به خط زرين تبديل نموده بودند، سروده شده و در دل تأريخ ا( چور و چپاول و آدم کشی و تجاور

 : درج شده و برای قرون متمادی درج خواهد بود
 

 به  مهد بوعلی و بت شکن چه می گذرد به زمین و زمن چه می گذرد     ! خدای من 
 ذردـتن ، چه می گـبه ملک ما ز فساد و ف   ز قتل  و غارت  و چور و چپاول و بیداد    

 ذردـدروطن چه می گ دال چه قصه کنم ،    ت  ياران    تـراق   محـبـان ،  عـــداوـز   اف
 ذردـزان  در  چمن چه می گـز پايمال  خ صنوبر، خمیده  قامت  سرو      شکسته شاخ 

 ذردــدران به هر مژه برهم زدن چه می گ د     ـــن  مانـزيـح  ـۀرانـه  ويـر بـواد  شهـس
 ذردـفن چه می گـپاره  تن  بی  کبه پاره   ارد     ـو برچه می ب وم ـآن ب ۀبه گوشه گوش
 ذردـدن  چه می گـد از بـنـبه  کله  های  بل خیره چشم خود خواهان     ود ـــزُحب جاه  ب

 ذردـو پیمان شکن چه می گ د بستن ـبه عه د ، بنای  وفاق  برهم  خورد     ـهـز َنقض ع
 انداختن چه می گذردبه سنگ  بر ـعـبه  ک ر     ـنند ، مگـاسالم  رو ک  ـۀلـبـه  به  قـمـه

 ذردـزسیل اشک به جیب و يخن چه می گ  نم    وه کـازکه شک و به دامن که زنم چنگ 
 ل وطن چه میگذردـون ز دوست به اهـنـک   فا نکشید    ـدشمن چنین  ج  ۀنـتـن  ز فـــوط
 مردوزن چه میگذرد پیروجوان، طفل وه ب ی     ــــرمـمش ـــآتاران ـبو ت ـراکل ـیـسز 

 گذردمین چه ــو بر ترکم به اوزبک  وهم    زاره و پشتون    ــو سنی ، ه کنون به شیعه 
 گذرد به اهل سخن چه می  سخن کجاست،  ه  ستم     ــوران  بـنـان سخــد زبـان ده ـبري

 گلشن کابل به خاک يکسان شد« اسیر» 
 چه گويمت که ازين غم بمن چه میگذرد

 

******* 
تبريکات و تمنیات خدمت جناب استاد اسیر ملک الشعرای افغان ها در هجرت و مؤفقیت  در پايان  با تجديد عرض

ها و درخشیدن های بیشتر شان، به اطالع خوانندگان گرانقدر می رسانم که با توافق ادارۀ پورتال افغان جرمن 
اين نظر سنجی و مسدود آنالين به پايان اين نظر سنجی نزديک می شويم و منتظريم که ادارۀ پورتال زمان توقف 

 . شدن دريچه را اعالن فرمايند
 

 پايان
 


