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 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 !است تحمل بهتر تأمل و

جون  2۸ به روز «تاریخیبحث های داغ  مکثی بر» زیرعنوان محتوای جناب غالم حضرت، پر نوشته خیلی دقیق و

خاطرم آورد که هفت سال ه ا ب، سروده ای ر«آریانا افغانستان آنالین»سایت وزین  در

 جناب  ۀتیید نوشأاینک به ت سپرده بودم، به نشر پیش به مناسبت برخورد بین قلم بدستان

 ها می گذرانم. نظر از دیگر بار یک ، یشان، همان سروده را با پیشگفتار

 قلم در ۀیه های بزرگ معنویست که با حرب، سرمامرد زن و اعم از ،فرهنگ و اهل قلم

 یچون مشعل و نندمدبرانه مبارزه می ک ،اقتصادی جامعه اجتماعی، سیاسی و وقایع برابر

  روشنی می اندازند.مردم خود زوایای تاریک زندگی  ، برتابناک

 با مداخله روز تا روز و یمدست داده ا از بنیاد از را خود معنوی شرایط خیلی نا بسامان وطن که ما منابع مادی و در

 از وقلم بدستان دوخت  ۀپنج سره ب باید چشم امید  ،مروان می باشیزوال  سوی نیستی وه بتوسط خود ما  ،دشمنان

 برخورد های قلمی به نظر زرین جمع نید ، اخیرا  دشو جایی که دیده می سفانه تاأمت جست.استعانت  و استمداد ایشان

 وبا استعمال رکیک ترین کلمات  طرفین می انجامد و تحقیر وبه مرحله بی حرمتی، تضعیف  ه غالبا  کد رومی خ

  .می افتند جان همدیگره باتهامات 

بدل ستیزه جویی با  ند تا درمی کن تمناهمه  با التماس از راحتی دنبال وبا نا رآگین رااین برخوردهای زهستان ود

   :دهمنوایی درمان نماین محبت و باکه به پرتگاه نیستی نزدیک شده است،  را های خونین وطن همدگر، بکوشند زخم

 

 ، حیفریشان حیفـجمع ما پ انه تاریک است وخ ، حیفیفع شبستان حآن شم ، دیگرنیست روشن

 ، حیفحیف انـابـتآن خورشید ، د دیگررنتابب حرـرغ سـوش مآهنگ خ ، دیگـرزدـیـبرنخ

 ، حیفحیف، درمانده، حیران کارما، ا خدا درن ا به طوفان گشته غرقی بادبان مـکشـتی ب

 ، حیفگریبان حیف همدگر، دست و ادوستان ب همدمی روغ دوستی وـ، آن فچشم رفـته از

 ، حیفان حیفـنمی گردد چراغ درچمن دیگر میان درشن محبت ـآن ج، رـ، دیگاـپ نیست بر

 ، حیفحرمان حیف و همه رنجست ،چنین حاصل با ی کاشتندمـزمین طـیـنـت ما ایـن چه تخ در

 ، حیفهای دوران حیف عداوت وه داریم ازشک ی زنیمـخود م ۀریش ی سبب درتیشه را خود ب

 ، حیفحیف شعله افشان هیزم، آتش چو نآر، دما ه آتش می کشد   ا بـــی هـاقـفـی اتـملک را ب
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 2از 2

 ، حیفد، ادیبان حیفـچنین باهم جدل دارن رگ گسـاالران نقاضت ها کنندجن می سـزد گر

 ، حیفد کسی را پاک دامان حیفابکس نمی ی ارـا وقـب ا وـیـا حـد کسی را بـکس نمی بین

 ، حیفما هستند، کوشان حیف کار ران دردیگ ام زندگینظ نظم و ۀکف رشـــتـ رفـته از

 ، حیفلک می رانند فرمان حیفم ران دردیگ کف داده ایم ، راحت ازداوتـرمان عما به ف

 ، حیفا پریشان حیفــ، مالی شانپـریشانح از دـپـاران می تهای یم محبت ـیـدل به تحک

 ، حیفاین روزیکه بگسسته ست پیمان حیف وا به ها بسته بود د دوستیعه یاد آن روزی که

 یر(ـاسد )ـــن باشـیـنـزاع دوستان ما چنـ رـگ

 ، حیفیف، حقرآنه گفتن، ب توبه خواهم کرد از

 

 فرانکفورت، م2009اگست 16 اسیر() نسیم م.

 
   

 


