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يکی از نشانه های استعداد سرشار مردم افغانستان را بیشتر از هر چیز ديگر در تاريخ ادب و هنر و آنهم در شعر شاعرانش 
های دور تا کنون، نه تنها در میان افغانان و در فضای کشور، بلکه در خارج از وطن با نوشته های می توان ديد، که از دوره 

 .ادبی و سروده های شعری شان چون ستاره های درخشان در آسمان ادب افغانستان و در سطح جهان نور افگنده اند
 

دب افغانستان يعنی محترم استاد محمد طاهر ولی با تأسف چندی قبل يکی از ستاره های فروزان و شناخته شدۀ شعر و ا
ۀ نود قرن گذشته در مقام ملک الشعراء نشانی شده بود به رحمت حق هکه از سوی افغان های مقیم خارج در د« هاتف»

 (روحش شاد باد. )پیوست
 

اصه مجامع فرهنگی در غربت تمام افغان های مقیم خارج، بالخ« هاتف»استاد محمد طاهر وفات المناک شاعر معروف افغان 
يکی افغان های غربت نشین شاعری با لیاقت بلند هنری و بديعه سرای و ملک :  آنان را با سوگ دو جهتی گرفتار ساخت

الشعرای خويش را در خارج از وطن از دست دادند، و ديگر اينکه حاال افغان های خارج از کشور جايگاه خالی ملک الشعرأ 
 . را با نا راحتی مینگرند

 

ود؟  به مبرای وجود و حضور يک ملک الشعرای افغان های مهاجر و دور از وطن چه اسباب و داليلی را می توان رديف ن
 :نظر اين حقیر اسباب و داليل آتی را می توان برشمرد

 

اد زياد وقتی به سی و چند سال اخیر نظر اندازيم می بینیم که در میان ملیون ها افغان مهاجر شده در سراسر جهان تعد
فرزندان والدين )هنرمندان منجمله ادبا، شعرا و نويسندگان نیز شامل هستند و نیز تعدادی از شعرا و نويسندگان از نسل دوم 

 اين تعداد هم در حفظ  و تمثیل ثقافت گروه های متنوع فرهنگی.  در مجامع افغان های غربت نشین وجود دارند(  شده مهاجر
های فراموش ناشدنی يی انجام و در اين استقامت کار حضور خود را با فرهنگ خود اعالم نموده اند و  افغان ها، فعال هستند 

سطح کیفی کارهای فرهنگی آنان در حدی بوده که بعضی از اين ادبای ما در اثبات باوقار بودن ثقافت ما،  بزرگ . داده اند
رحیمی داستان نويس، فلم ساز و هنرمند عالی مقام که با کتاب  ترين جوايز ادبی و هنری را بدست آورده اند،  مثل جناب عتیق

کتاب سال را  1«گانکور»ش بلندترين جايزۀ ادبی « سنگ صبور»و بعدًا با کتاب خود و فیلم سینمائی آن « خاکستر خاک و»
لباری جهانی شاعر از آن خود ساخت و سبب افتخار وطنش افغانستان و هموطنانش گرديد، يا جناب عبدامیالدی  3992در 

افغان غربت نشین که از زمرۀ شاعران بی شماری برای انشاد شعر سرود ملی افغانستان انتخاب شد و اين افتخار را بدست 
و نامور کشور که اشعار ايشان بیان امروزه شعرای زبده . بت نشین انداينها نمونه های از همین هنرمندان افغان غر.  آورد

را دارند در خارج هستند، همه و همۀ اينها ساالران سلسلۀ مدنیت و فرهنگ نثری و نظمی آبا  و اجداد ما  اصیل شعری کشور
 .ما می باشند که تاريخ فرهنگی ما و بالخصوص تاريخ ادبی و شعری ملت ما سپاسگذار آنان خواهند بود

 

                                                           

به، درهر سال در اوايل ماه نومبر از طرف اکادمی گانکور به بهترين کتاب سال اهدا میگردد و شرايط انتخاب آن که از هیأتی از نويسندگان نخ« گانکور»يزۀ ادبی جا - 1

سیاسی را نداشته باشد بدست آوردن اين جايزۀ  –تا يک اثر واقعًا ارزش ادبی يا اجتماعی . ستادبای بلند مرتبت و اهل ادب و فرهنگ فرانسه بررسی می شود کار دشواری ا

 (http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wali_ahmad_nouri_atiq_rahimi_eftekhar_afghanistan.pdf. )پر طنطنه محال است

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


  

 

 

 5تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  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

 

فعالیت هنری شان را به سر می رسانیدند،  شعرا و ادبای دور از وطن ما چون در شرايط متفاوت از شرايط کشور ما کار و
اين شرايط متفاوت، اثرات معینی در کار های ايشان به جا گذاشته است،  تحوالت کیفی و ساختاری در محصوالت شعری 
ايشان پديد آمده و ديدگاه های شاعران ما را تا افق های وسیعتری توسعه داده است و نیز در میان آنان فاصله میان شعرای 

کور و اناث افغان کمتر معلوم می شود،  يعنی ما تعداد زيادی شاعر اناث در میان شعرای افغان خارج کشور می بینیم، ذ
جامعۀ افغان های خارج وطن، جامعۀ دارای بستر فرهنگ مدار، هنر و هنرمند پرور است و پیوند فرهنگی ما را به وطن و 

مدۀ تعلق ما به سرزمین آبايی ما می باشد، به اين ترتیب مجامع ادبی و شعری مردم ما را تأمین می کند، که يکی از داليل ع
 .افغان های خارج  از کشور کاماًل مستحق اند تا يک ملک الشعری خارج از وطن داشته باشند

 

حاظ شکل و به نظر من تنها شاعر توانا و چیره دستی که میان تمام شاعران و شعر دوستان جامعۀ فرهنگی افغان ها هم از ل 
مضمون اشعار اش و هم از نگاه سابقۀ کار و نجابت مسلکی اش و نیز از نظر تبحر در 
فرهنگ و زبان مسلط کشور و اصطالحات مربوط آن حايز لیاقت بلند می باشد جناب محترم 

 . نسیم اسیر هستند
قابل يادآوری است که شعرای افغان خارج از کشور اگر در سرودن اشعار کالسیک و 

روضی جوالن شگفت انگیزی داشته اند در سرودن اشعار فراغ و دل انگیز نو و آزاد از ع
مجرب ترين مماثل زمان خود کمی نکرده اند، شعر نو و شعر سفید صدا های دلنوازی شدند 

 .که راوی نا گفتنی ترين درد ها و رنج های مردم ستمديدۀ ما گشتند
جايگاه و منزلت شعرای شعر نو و شعر آزاد را  جناب اسیر با آنکه شعر کالسیک می سرايد،

در پیکرۀ هنر شعری و ادبیات وطن ما خوب دانسته و آنرا بخش تفکیک ناپذير و مهم اين 
پیکره می داند، به همین سبب است که شعرای عزتمند افغان اشعار نو و آزاد  و آزاد سرايان 

مطمئن و نمايندۀ و نطاق دارای  به محترم اسیر حرمت عمیق داشته و جناب ايشان را ممثل
 .صالحیت مسلکی خويش دانسته و به او اعتماد دارند

 تصوير جناب محمد نسیم اسیر
 

از جانب ديگر مثلیکه جناب داکتر سید خلیل اهلل هاشمیان نويسندۀ شناخته شدۀ جامعۀ افغانی در هجرت، استاد ادبیات دری 
اشعاری خوانده ام که ( اسیر)در چند هفته گذشته از طبع روان استاد نسیم » : می فرمايند« آئینۀ افغانستان»مدير مسؤول مجلۀ 

غزل اول مرثیه ای بود به مناسبت وفات ملک الشعراء مرحوم استاد محمد . ن فوق العادگی داردهرکدام آن از زاويۀ بديع و بیا
که به مجرد خبر شدن از وفات آن مرحوم، فی البديهه سروده شده و حیف است اگر آنرا به مطالعۀ خوانندگان ( هاتف)طاهر 

 :نرسانم 
 

 ادب رۀافول ستا
 

 ع دوستان افتادـــجــم در شـــــور جان افتاده ه ای بــهــــــنگام بــاز

 تادـشان افـکـچـــنـگ که مــــاه از اب گرفتـتـآف و تــیــره شــد روز

 تادـزمـــان اف  ـۀنـهـپ در لـــــرزه  ن برخاستـیـدل زم ه هــــا ازـنال

 تادـان افـسمآ گـــوئـیـــا سنگ ، ز تندـگف تــلــــــخ آمـــد و خـــــبـــر

 بــیـان افتاد از دل بــــــــاغ ،  در وای ، نغمه سراــنش خـــوبلـبـل 

 تادـکاروان اف جــمع  از رفـــت و نمای قــــافله ، حیفـره رهــبرو

 رد نکته دان، افتادـآن م «هاتف» ادب و شـــعــر ديـــار ـدارـتــاجـ

 تادـاف بــیـــان از و مـــعــانــی  از اب خاک کشیدـنق چــــهـره را در

 بان افتاده ساي و سـايـه بــرگشت  محیط ادب ســـايــه ای بــــود در

 تادـآن ســـــخــنــدان بــــا نشان اف ادب ، درخشان بود ســريـر بـــر

 «اســـیـر»است  اين قضای مقدر

 هان افتادجازين  بــــايــــد آخــــر
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من از وفات ملک الشعراء . . . » : سرودن اين مرثیۀ چنین شهادت میدهدهمچنان جناب هاشمیان از يکطرف از فی البديهه 
هر مصراع اين مرثیه . بمن ايمیل شد« هاتف»و در ظرف دو سه ساعت وفات استاد  ط تلفون استاد اسیر را خبر کردم توس

در همین مقالۀ خود که  و از جانب ديگر« .توصیف ممدوح را در بر دارد، و اين در مهارت مرثیه سرايی کار آسانی نیست
در پورتال افغان جرمن آنالين نشر شده است جناب نسیم اسیر را  در زمرۀ چهار تن شعرای ديگر  3913دسمبر  10بتاريخ 

به اساس آثار و اشعار و کبر سن شان مستحق منصب فخیم ملک الشعرايی در افغان که اسمای شان در مقالۀ اش ذکر شده، 
ملک الشعرای )ين هم تأئیدی است بر پیشنهاد اينجانب جهت انتخاب جناب محمد نسیم اسیر منحیث مهاجرت می شناسد، که ا

 .افغان های ساکن خارج کشور
 

از سوی ديگر استاد محمد نسیم اسیر از آن دسته نويسندگان اصیل و آن شعرايی میباشد که همواره در راه  اتحاد اتباع 
ازی و تجزيه طلبی برابری مردم خود تالش کرده و در برابر انديشه های تفرقه اندافغانستان و در راه اخوت و برادری و 

رامون اتحاد مردم خود و وحدت باشندگان کشور خود عاشقانه تالش نموده و برای جلب توجه هموطنانش در یرزمیده است و پ
ی از صد ها نیايش او را به آرزوی راه همبستگی و اتحاد و اتفاق، گلمهره های شعری ناب و بی همتا سروده است که يک

 :وحدت هموطنانش در اينجا باهم می خوانیم
 

 !!!نیايش به آرزوی وحدت
 

 پشـتون مکن اين وطن را بی وجـود تاجک و زون مکنـحـد اف درد مـــــردم را ز! ی ـيا اله
 حقیقت را تو، بی هارون مکن موسی طـــور رسان« ن وسلویـم»سینای وحدت را  َرهَرو
 تی بیرون مکنخـــط دوســ را ز بـــــرادر دو زيستند ـمباه سنی ، بـــــرادروار ـعــه وشــــیـ
 م مقرون مکنـغه عشـــرت مـا پاکبازان را ب و همبستگی ن دل های ما ، با وحـدت ـشاد ک
 مظنون مکن هــمـدگـر ملت همبسته را بـــــر قلب تاجک و پشتون زدای بـــد بینی ز ظن و

 ی مايگان دون مکنـدگی بـشـــاد ، ازين پاشی م مپاشـمـردمان را بیش ازين ازه اين دالور
 های شان پرخون مکن دشمنی، دل نفاق و از دهـم مـاين ســعـادتـمـنـد مـردم را به چنگ غ

 ديگرگون مکن و هــمدل شان دار هـــمـنـوا و دـهمدل ان زاره ، همنوا وتاجک ، ه ازبک و
 ادون مکنـرا، م  روازـاين عـــقــابـان فلک پ زنــــرن را بــرهم مقــ ايــن ســــپـاه پیشتاز

 مجنون مکن ســـه ديوانه و پیشوای شان ، دو دـنـوحدت نه ۀحلق بـــا درايت ، تـــا قــدم در
 خون مکن ن پرـخـــون مارا دام پـــر ۀديــــد شد قـــطـــره هـای خون چشمم سیل دامنگیر

 مکن نا میمون و خوار و ارـبی وق بی ثبات و اک راـتان پـافــغـان سســـــرزمــیـن آريــا، 
 «اسیر»  دـپريشانی میهن ، سخت می نال از

 نـه مده ، دلخون مکوکف اند بیش ازينش در
 

*** 
 

اقوام برادر و برابر افغانستان را با بهانه های مختلف و  واحد و سربلند مفکورۀ جدايی طلبیزمانیکه بدخواهان افغانستان 
ال قرار دادند و افغان ها را مورد سؤ« افغانی»يت کردند و هو روايات فتنه انگیز در رسانه های تصويری و تحريری آغاز

معرفی کنند، استاد محمد نسیم اسیر فخرالشعرای ( افغانستانی) «افغان»به عوض  اشندگان افغانستان رابخواستند هويت 
ز افغانستان و شاعر وطن پرست میهن سرودۀ عالی و ملی آتی را منحیث فريادی به فرد فرد افغان و همه تبار ها و اقوام عزي

، مجله و هبال وقفه زيب صد ها و صدها جريد که دل و دماغ اوالد اين خاک رسانیدو به  ين خطه تقديم کردو باشندگان ا
روزنامه های دری زبان سراسر جهان گرديد و توجه جدی همه افغانان وطن پرست و طرفداران حفظ و بقای افغانستان واحد 

 :و عاشقان وحدت کشور ما را بخود جلب نمود
 

 به دامـن پروريـده  تو و من را بــنــازم هـمـت مـــام  وطـــن را 
 سـتـان نـامــــدارم هـمـان افـغـان رِ   پر افـتخارمكهـن بــوم  و بــ

 پايـه هـای  وحدت ما( افغان)ز  و شوكت مان أام است شـباين ن
 بـنـای وحـدت از بـنـیـاد ريـزيـم بـه نـام قـــوم اگر باهـم سـتیزيـم
 اساس بـی سـر و سامـانـی خـود مباش انـدر پی ويرانی يی خـود

 به عجـز و انكسار از تو بجويـد آرزومـنــد تــو گــويــد( یــراس)
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 كه گر پرسـد كسی از تو نشانی
 بگـو افغان، مگــو افغانســتانـی

 

*** 
 

مهمتر از همه، جناب استاد نسیم اسیر اولین شاعر قلم بدست و شجاع افغانستان است که بعد از قرن ها خموشی به حجاج  
موضوع درد آور و غیر عادالنه و دور از ارشادات اسالمی رفتن آنها به عربستان سعودی انگشت افغانی فرياد زد و به 

سخنان ُدرگونه را سروده بود، شجاعانه و دلیرانه مرز  ،گذاشت و مانند موالنای بزرگ بلخ که هشت صد سال قبل اين
فغان که دريای پول را به عوض حفر چاه های مصلحت های مذهبی و ديوار های آهنین را دريد و بر مسلمانان وجدان خفتۀ ا

عمیق در دهات و قرا های وطن شان برای تهیۀ آب اشامیدنی به ساکنان آن بمصرف برسانند يا در دهات دور دست وطن و 
عاری از داشتن کوچکترين کمک های صحی به اعمار چند کلینیک طبی و کودکستان و مکتب بپردازند به دامان اعرابی می 

صد حیف بر شما که . شده ايم« حاجی»و بدبختانه افتخار هم می کنند که ما . د که در دريای پطرول و دالر شنا می کننداندازن
 .حج موالنا را نیافته ايد

 معشوق  همین  جاست   بیايید ، بیايید  ای  قوم به  حج رفته  کجايید ، کجايید
 

                  .                 اين سخنان از قلم استاد اسیر که يک مسلمان با ايمان و روشن ضمیر و معتدل است دارای ارزش و اهمیت بیشتر میباشد
استاد اسیر با سرودن اين مخمس ناب و ارشادگر بر يک شعر فريادگر موالنای بلخ، فرزند اصیل افغانستان، خود را جاويدان 

 :ساخت و چه زيبا سروده است اين مخمس را که اينک با هم می خوانیم
 

 !!!ای قوم به حج رفته 
 

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

 معشوق  همین  جاست   بیايید ، بیايید
 

*** 
 پا   از حرم عقل  برون آمده ،  مگذار فرو رفته به  کردار  ای ُدور ز پندار و

 وارـوار به   ديـدي  ۀهمسايمعشوق تو  و هشدار  میگويم  يک حرف حقیقت بتو
 باديه سرگشته  شما در چه  هوايید در

 

*** 
 اعماق  زمینید به فلک ، گاه در گه سر  گاهی  به  ريا  بر سر سجاده   نشینید 

 صورت  بی صورت معشوق ببینید گر  اخالص  بچینید  ۀمیو ر ازـيک بار گ
 هم کعبه شمايید هم خانه و هم خواجه و

 

*** 
 خود  دام  بجا مانده  و بی دانه برفتید  بی دانه عجب بی سر و سامانه برفتید 

 ن  راه ، بدان خانه  برفتیدآ ده  بار از دوست سخن گفته  به  بیگانه برفتید  از
 يک  بار ازين خانه  برين  بام  برايید

 

*** 
 ــروه  دويديدمـ در ه  وتصفا رفـ بسیار د ـچمیدي د وـخمیدي د وـه  رسیديبـعــکــ در

 ر آن  باغ  بديديدـاگ، گل کـو ۀيک دست آن لحظه شنیديد  اگر، خوش کوۀ يک نغم
 خدايید اگر ازبحر ،جــان  کو يک  گوهر

 

*** 
 تیدـنه خف ونه خورديد باديه پیمائی  در تید ـآن  خانه ِبُرف دِربا آنکه  به  مژگان 

 لطیف است ، نشانهاش بگفتیدآن خانه  فتید  و   ِبُسفتید ـبگه  ـد  ُدّر  گرانمايص
 ه  نشانی  بنمايیدــآن  خان  ۀاز  خواج

 

*** 
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 ن يادـخويش بک ۀدـويران ش  ـۀانـاز خ  داد  تو   آباد ــبیگانه  ز  ام  ـۀای  خان
 باد همه اين رنج  شما  گنج شما با  اين آزاد نشد «اسیری» خود از توۀ خان در

 گنج شما ، پرده شمايید افســوس که بر
 

*** 
 

سروده است که به کمک آن میتوان مجاهدين حقیقی و مبارزين اصیل ( مجاهدين حقیقی)همچنین در اين اواخر قصیدۀ بی همتايی در بارۀ 
دفاع  از وطن و ناموس میهن را از مجاهدين جعلی، قدرت طلب  و فاسد که امروز پیکر نحیف افغانستان را در يد قدرت خود گرفته و 

متن مکمل آن قصیدۀ عالی و بی همتا را که از نظر معايیر ادب و عروض هم فوق العاده .  د جوک ها می مکنند، فرق نمودخون آنرا مانن
 :من صرف چند شاه فرد آنرا در اينجا درج نموده از نظر شما می گذرانم. زيباست به کمک لینک ذيل می توانید مطالعه فرمائید
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 مجاهد حقیقی
 

 ص قرآنیـــن کــجــــائی ؟ ای يــگــانــه پـــاســــــدار سردارانسانی و ، ای سر! کــجــــائی ای مجـــــاهد 
 شــــاب نسل انسانی شــیـخ و تـــاج افــتـخــــار تــــو افغانی؟؟ ، چه وصف نا بجا گفتم ســــردار و ســـر
 ورانیــرد نـعـــالــم را ، جهادت ک درخشـــــیــدی و قیام حق درخشیدی چـــــون خورشید تابان در تـــــو
 ردی ارزانیــدرين ره کـجـــــان پاک خود را ان تـــو ردیـک نـم وطـام ۀخـــــون خويش را وقف ر تــــو
 شــیطـانی بــنـیـاد اســـتـعـمــار در شکست افـــــتــاد  زفیض قیام تو بـــرپـــا خــــاستی مــردانه ، و تـــــو
 های انسانی زنــجـــیــراسارتزهــــــــــم پــــاشـــیـد  قـــیـد جـهـان رستی ، ولی از زور بازويت از تــــو
 ه آسانیـدردان بـیـتـــــرا ازهــــــم جــــدا کـــردند ، ب پوچ بدکیشان مشت محکمی بــــودی بــــه مغز تـــو

 وانیـای اخـه کـــــه بــــد نــــامت نمودند ، این برادر افسوس رـدی، مگـیـزدان، پاک رزمــبـه نـام پاک ی
 گ سلطانیـــاورن بر ه ـیـد ، تکــپشـم آلــود دارن چـو نه پوشان آبروی قوم چون پشم استبــــــه این پشمی

 رانیـــــه ويـــانــخ راه جــنگ و در نـپـوئـیـدنـد جــز سـیه روزی تیره بختی و در نکـــــوشــیـدنـد جـــــز
 

 (ون - نظیم هایتزعمای )های جهاد و خود پرستی  اين قصیدۀ کوتاه هم به گفتۀ جناب استاد هاشمیان در بیان نا بسامانی
 . مجاهدين و بهره برداری ده ها کشور زير يوغ  استعمار و استثمار از جهاد افغانستان، يک شاهکار است

 

با تأئید گپ استاد هاشمیان، ما افغان های مهاجر به منظور روشن نگه داشتن چراغ ادب دری در مهاجرت، بايد يک ملک 
حکام ادب دری و نیز آشنا ساختن اوالد افغان با ادب پر بار زبان دری در مهاجرت، خدمتی الشعراء داشته باشیم، تا دوام است

 .کرده بتوانیم
 

اين حقیر سرا پا تقصیر از تمام ادبا و شعرای عزتمند افغان و شعر فهمان جامعۀ دری زبان داخل و خارج افغانستان تمنی 
و فکری و انديشه يی، در اين زمینه نظر و رأی خويش را  دارد تا َصرِف نظر از هر نوع تنوعات موضعی و موضوعی

و از اين پورتال ملی و محبوب افغان خواهش میکنم تا نظرات و . بفرستند« افغان جرمن آنالين»تحرير و به پورتال معزز 
میهنان به  در پنجرۀ مخصوص اين موضوع به منظور تثبیت رأی اکثريت هم( بدون کم و کاست)پیشنهادات اين هموطنان را 

 با حرمت بی پايان . نشر برساند
 

 پايان
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