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صالحه وهاب واصل

بنام هستی آفرین

ارج گذاری بر تبصرۀ تحلیلی ښاغلی مسعود فارانی در ارتباط به شعر
«سرمۀ گلو»
نخست از همه اظهار سپاس و امتنان دارم از دانشوران تیم کاری افغان جرمن آنالین که بنده را با همه قصور دانشی
که دارم به حیث یکی از کارکنان فعال این تیم بر این کلبۀ پُر از صفا و صمیمیت ملی گرا ،در جمع خویش راه داده
افتخار بخشیدند .عضویت در تیمی مانند تیم کاری افغان جرمن آنالین نه تنها سبب ناز و افتخار من است بلکه همکاری
با این تیم در کوتاه مدت توانست چهرۀ حقیقی وحدت ،اعتدال ،وطن پرستی و عاری بودن از تعصبات قومی ،نژادی،
مذهبی ،زبانی ،جنسی ،کلتوری و فرهنگی را به من آشکار ساخته بر توانایی ام درین عرصه ها بیافزاید.
شخصیت های برازنده ،دانشمند ،مجرب ،با صفا و عادل این تیم با قلب های آکنده از عشق به وطن ،هموطن و زبان
مادری شان از شهر ها و ممالک مختلف غربی و شرقی از سراسر جهان با سنین مختلف در زیر یک سقف مجازی
دنیای انترنتی ،در یک فضای فامیلی و همدلی ،گرد هم جمع آمده ،بدون هر نوع تبعیض و کینه توزی با صداقت و
همنوایی برای زنده نگهداشتن اصالت تاریخی ،زبانی و جغرافیایی کشور شان از هیچ نوع مساعی و جد و جهد دریغ
نمی کنند و با خد مات داوطلبانۀ شباروزی شان بدون تقاضای هیچ نوع مزدی به شکل رایگان اوقات گرانبهای شان را
در خدمت مردم و ملت شان به سطح جهانی می گذارند.
شما خوانند گان محترم این سایت به وضاحت و بدون هر نوع تبلیغ و اضافه گویی همه روزه شاهدید که در روز
بیشتر از ده ها مقاله اعم از( سیاسی ،علمی ،تاریخی ،فرهنگی) ،خبرهای داغ روز ،انواع شعر ،داستانهای حقیقی و
تخیلی ،طنز ،موضوعات و مطالب تحقیقی و پژوهشی ،مطالب صوتی و تصویری ،موضوعات معلوماتی ،گزارشات
کلتوری ،تعمقات صحی و مسایل فرهنگی و......در بخش های مختلف این سایت به دسترس عالقمندانش گذاشته
میشود.
از آنجائیکه همه میدانیم ،ترتیب ،تنظیم ،تصحیح ،فورم دهی و نشر این همه مطالب ساده و کار یک شخص نبوده و
حتی نا ممکن است .از سوی دیگر اگر صادقانه به خویش و روال روزمرۀ زندگی خود و خانوادۀ خود بنگریم ،در می
یابیم که این اشخاص با شهامت ،همانند همه مردمان دیگر مسؤولیت های فامیلی ،خانوادگی ،کاری و شخصی خود
شان را هم دارا می باشند .اما؛ آتش عشق آتشین به سر زمین و مردم شان چنان در خون و رگ شان عجین است که
اوقات فراغت شان را بجای عیش و نشات و تفریح ،قربان خدمت به خاک و وطنداران شان میسازند.
لهذا این بندۀ هیچ دان نه ت نها به حیث یکی از اعضای تازه نفس این تیم بلکه به صفت یکی از خوانند گان عالقمند این
سایت وزین و پُر محتوی ،میخواهم از زحمات هریک این عزیزان عضو تیم که فعاالنه در پیشبرد و انکشاف کاری
سایت ،دیزاین و فورم دهی ،نشر مطالب ،مسایل تخنیکی ،تنظیم و احصائیه گیری آمار سایت ،به اصطالح در پس
پرده عرق ریزی میکنند از همه شان قلبا ً سپاس گزاری نموده موفقیت ها مزید تر شانرا در ساحۀ کاری و همه امور
زندگی تمنا کنم.
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در ضمن میخواهم به طور خاص و جدا گانه از جناب محترم مسعود فارانی قلم بدست توانا و راه پوی سر زمین شعر
و ادب ابراز تشکر و امتنان نمایم ،به نسبت تبصره و تحلیل زیبای که در ارتباط با یکی از اشعارم بنام «سرمۀ گلو»
که دو هفته قبل در بخش تحلیل ها به نشر رسیده است ،با دید عمیق از نهایت لطف نوشته و در باالی شعرم نصب
نموده اند .بخود میبالم که امروز اشعارم توانایی این را پیدا نموده که توجه و تحرکات فکری شخصیت های دانشمند
چون جناب فارانی صاحب را که یکی از مجربین این دیار اند ،به خود جلب نموده و ایشان را وادار به تبصرۀ زیبا و
واالی نموده که مطالعۀ آن مرا از شعر خودم لذت بیشتر ببخشد .همچو تحلیالت و تبصره های بزرگواران ما همیشه
سبب تشویق و پشت کار بیشتر و بهتر در کار های ادبی و فرهنگی ما خواهد بود .با سپاس مجدد از ایشان قلم توانای
شانرا توانا تر و حضور شان را در کنار ما نو پا های این دیار همیشه گرم و پر بار میخواهم.
پایان
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