
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سره سرھم 

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Social اجتماعی

  

  ملک الشعراء         
  "اسير"استاد محمد نسيم  

   ٢٠١۴  آگست  ٢٢       
 

   

  !!گلستان ادب گلدسته ای از
 ، "نجنيرخليل هللا معروفیديپلوم ا "گرانقدر خته وفرھنگی فرھي ، يا به تعبير حلقۀ ياران ھمدلدر

خليل هللا ناظم باختری ، جناب الحاج مدار آن قرار متن يا اخير در  که اين عاجز،چاريارباصفا

، کام حلقۀ دوستاناستح سخن در و شعر از خود گذر، با طبع سرشار ، ازدوست خليق، مھربان

،  خوب، شاعر، دوست خوب، ھمنوای خوبریمحترم الحاج ناظم باخت. رول برازنده دارند

  : ميگويد ديوانه وار عاشق وطن است؛ چنانچهاو.  مردمدوست خيلی خوب استوطندوست و

  نام تو ورد زبان ناظـــــم است

  من به قربانت شوم افغان ستان

  :يا و
  

  اگـــر غير از خدا و مصطفی گاھی سخن گويم

  يمترا جــــان و تن و روح و روان خويشتن گو

  به ھر جــــــــــا  ميروم  نام تو آيد بر زبان من

  وطن گويم، وطن گويم، وطن گويم، وطن گويم
  

احوال  جمله اوضاع و ، از بسياری موارددر ، بی شايبه با توافق نظرما ضمن تماسھای دوستانه

ری ھم اشعا نموديم و مينظر يد آن مشترکا اظھار تاءرد و در داشتيم و پريشان وطن اتفاق نظر

ً بختانه ميسروديم که خوش ،  ضمندر قرارمی گرفت و تشويق وطنداران عزيز يد وورد تأئ مغالبا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 دسترس ھمه قراره ب و سروده ھای خود را نشر ، مجموعه ای ازندکردء مي تقاضادوستان تاکيداً 

رد که يکی مشکل مشکل بزرگ دا ، دو پھلوی مشکالت عديده، در غربتدر آثار نشر. بدھيم

ويراستاری  ، به اصطالح روز ترتيب صفحاتتنظيم و ھم تايپ و يکی ديگر و طبع اثر مالی در

تواند، چنانچه من خود  شده نمي، بدربه درستی آن  عھدۀيا شاعر، خود از است که نويسنده و اثر

 اکنون .ودمب روبرو پيری به اين معضله نيز پھلوی کھولت و خود در  اشعار اشاعۀ مجموعۀدر

 ، رباعيات و، قصايد، دوبيتيھاھاغزليات، مثنوي، حاوی شعار الحاج ناظم باختری امجموعۀ

من . داده شده است قرار بدسترس دوستداران شعر طبع خارج و  صفحه از۴۴١ ھا درلگِرھسا

 صميم قلب مبارکباد ميگويم، در گرانقدرم از دوست ديرين وه که اين موفقيت را ب حالی در

   :کنم توصيه مي دلپذير را با استفاده ازين مجموعۀمندان شعره  عالقضمن

  

  دميد موج شقايق به صحن دشت و دمن      وزيــــــــــــــد باد بھاری ز آستان چمن

  نـويـد داد عـــــــــروس  بھار  از گلشن      رسيد مژدۀ عطـــر خـوش گل از بستان

  کـليـد شــوق ز دست قـضا رسيد به من      گشود بر رخ ياران  دِر سرور و نشاط

  »تکيه گاه سخن«سروده ھای دل انگيز      شنيــدم، از پس در،  داد  پيک نيکـونام

  تو گــــــوئی  رايحۀ  شوق ميدھد گلشن      تو گــــــــوئی زمزمۀ عشق ميکـند بلبل

  صدا و طنـــــــــــطنۀ شادی و مبارکباد

   به دھندھن،  و گوگفت ميرود اين"! اسير"

  

  

  )٢٠١۴ اگست  ٨ــ فرانکفورت، " اسير"نسيم . م(

    

 


