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 01/05/2016               م. نسیم اسیر
 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 

 برگریزان!!

 ازخاطرات گذشته

 

 ءابتدا ، در«یعنی رادیو تلویزیون افغانستان» ن افزوده شدآ تلویزیون هم در افغانستان که بعد ها کلمه   رادیو

کوتی  در  آن دستگاه انتشار دیوان و و دفتراولین  کابل یاد می شد و به نام رادیو

 راواخ در انتقال یافت.  باغ عمومی بعد ها نزدیک پل ن ولندنی متصل پل آرت

مرحوم استاد  به حیث رئیس و «صدقی»سی شمسی، مرحوم محمد عثمان  دهه  

. مرحوم صدقی با ذوق بودند بخش فرهنگی آن وظیفه دار در« نباتی»نجفعلی 

 جمله تشویق جوانان در نوآوری ها از دیگرضمن  که داشت، درای فرهنگی 

خرابات چون استاد غالم حسین  دان ورزیده  تنظیم کورس های موسیقی به همکاری استا خوانی و بخش آواز

هیم نسیم، گل احمد شیفته، مرحوم ابرا، استاد حفیظ هللا خیال جوانان، چونسهمگیری  زمینه   استادان دیگر و

ام رهم پروگ «نباتی»مرحوم  مهیا ساخت واسمای شان به خاطرم نمانده است  که تعداد کثیر دیگر و ځالند

  .را پیش می برد« پشتون ژغ» مجله ماهوار نشریه   های ادبی و

ی یک در پخش می گردید ستدیوی رادیو زنده از طوربه  هم ضمن تنظیم پروگرام های ادبی مشاعره هایی در

 صالون بزرگ رادیو زنده در شده بود که سروده ذیل را طور هم دعوت مشاعره های خزانیه ازین عاجز از

ان عنفو قرائت کردم. چون خاطره زیبایی از فرهنگیان اشتراک کننده، و ءشعرا جمع کثیری از در کابل

          می سپارم: به دست نشرآنرا تجدید خاطره نموده  هفت سال پنجاه و جوانی من است اینک بعد از
 

 ا با وسعت دامان خودـکوه ه  پایان خود نای بیـدشت با په

 شنگ او شوخ و وانـال راغ با  ای رنگارنگ اوـباغ با گل ه

 ضای دلکشایـبا ف کوهساران  زای ـف وای جانــآبشاران با ن
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 3از 2

 ه اشـنـریـا رنگینی دیـام بـش  صبح با دامان چون آئینه اش

 خلق، دل آرائیششب، به چشم   چندین صفا بخشائیش با روز

 زای شفق طرب صاف و چهره    زیبای شفق دامن گلگون و

 یشزیبائ خوبی و مه با و مهر  کهکشان با آسمان پیرائیش
 

 ام خودـلوفـیـن رـتـآسمان با چ

 ا انجام خودـت ازـآغ رخ ازـچ

 زیبائی زکف داده است امروز

 طرف سرزده ازهر برگ ریزان

 

 

** * ** 
 

 آهنگ خزان ازــــکرده ب رــده  مهرگان ادــچمن ره کرده ب در

 دست اده افگنده زـام بـالله ج  شکست سهی اکنون قامت سرو

 ویی ازهستی نماندـگلستان ب در  دـنگاه نرگس آن مستی نمان در

 اراج گل گشته هالکــت بلبل از گل گریبان چاک افتاده به خاک

 دــضعیفی تاب استادن نمان از دــافتادن نمان شاخی ز برگ بر

 بیخت روزـخاک گلشن را فلک ام شاخ ریخت از نکشوده وغنچه لب 

 تُنُک روغ است وـه بی فــم ه  چهر خنک خورشید سرد است و وــپرت

 جویبار بدن از رزه آرد درـــل ش بهارـبخ آب روان رـرشـش

 کف بهشت تازگی ها را کنون از بهشتاردی ه  ــتـورسـن نــبــگل

 ردی گرفترغ آهنگ جهانگــم  را زردی گرفت گلزار ده  ــدی

 

** * ** 

 سال ما اه وـم و ای اساس روز ال ماـــگلشن آم ارــــهـای ب

 ای وطن را روی توهمچون بهار تخارـا افـن بـبـای خجسته گل

 ته گلـن یک دســگلستان وط در ته گلـورســدگی نــای به باغ زن

 وی توــب تاب این وطن از آب و  روی تو وی این چمن ازـب رنگ و

 مــحش ال ذوق را زیب وـهـای ن وق را اول قدمــش ارــای به



  

 

 

 3از 3

 تو بستان و وـباغ ت گل و در وــبهارستان ت نکه درآ پیش از

 گردد کمان وــبای تیقامت ز رد مهرگانــاد سـد بــراه یاب

 د تابندگیــکف ده چهره ات از زان زندگیــخ نکه ازآ یش ازـپ

 زانـاراج خــت ون گل زیبا زـچ کمان و نکه خسته گردیآ پیش از

 باش برخوردار عمر بهار از باش سرشار دست درکاری زن و

 خدمت افغان ستان سعی کن در زانـــاد خــتا نبیند گلشنت ب

 

 ش، کابل عزیز133۸ عقرب1۴«اسیر» نسیم م.

 

 

 

 

 

 

 


