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  عين الدين نذيری ــ کابل

  ٢٠١٢ دسمبر ٢٨    
 

   

  استاد اسير واقعاً سزاوار ُکرسی

  رائی می باشندملک الشعـ

دسترسی پيدا کرده ام، » افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«با شھامت و پرکار از وقتی که به پورتال 

بعضی اوقات . روزی نيست که آن را يکی دو مرتبه باز نکنم و مطالب جديدش را مطالعه ننمايم

آنقدر غرق خواندن مقاالت و مطالب ابتکاری و منحصر به فرد آن می شوم، که حتی نان خوردن 

گرچه موضوعات مطروحه در پورتال ھمه دلچسپ و خواندنی می باشند، ولی . ھم از يادم می رود

  . دقت می خوانمه مسايل سياسی، ايديولوژيک و ادبی آن را از ھمه بيشتر می پسندم و ب

 می شود، بالناغه مطالعه کرده و از آن بيحد تاشعار نغزی را که روزمره زيب و زينت اين وبساي

تاد اين پورتال گشته اند، به يقين از حضور دايمی چار شاعر آنانکه مثل من مع. برم حظ می

 در پورتال مطلع می باشند که در صدر ھمه جناب استاد گرامی محمد نسيم اسير قرار برجسته

  . دارند

در که در آن استاد اسير صاحب به ملک الشعرائی پيشنھاد شده است،  را مقالۀ آقای انجنير معروفی

قسمی که معروفی . مطالعه کردم» افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«ل دو روز پيش پورتاصفحۀ 

ً از طرف محترم الحاج خليل هللا ناظم باختری   میضاحتصاحب به و نويسد، اين پيشنھاد مشترکا

و محترم انجنير خليل هللا معروفی، به ميدان انداخته شده، يعنی از طرف دو نفری که در شعر و 

وقتی اين موضوع را با تعدادی از دوستان اديب و شعرشناس خود در . يد طوال دارندشعرشناسی 

کابل در ميان گذاشتم، با تعجب ديدم که ھمه از اين پيشنھاد رضايت دارند و خيلی مايل اند که 
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خواھم نظر  و اينک می.  پر گرددنظير استاد اسيرکرسی خالی ملک الشعراء با شخصيت ممتازی 

  :ين زمينه بنويسمادرشخص خودم را 

 نامی شاعروجود آيند، با اشعار اين ه که وبسايتھای انترنتی ب شخص بنده مدت ھا قبل و پيش از آن

بسيار جالب است بدانيم که استاد اسير از مدت بيشتر از شصت سال در . وطن آشنا بوده است

ينجا در اصوصاً درکه، استاد اسير خ و جالبتر اين. عرصۀ شعر و ادب ميھن ما حضور فعال دارند

تا جائی که برای . چشم و چراغ وطن يعنی کابل از شھرت و محبوبيت خاصی برخوردار می باشند

بعض اشخاص . من واضح شده، در کابل ھيچ باسوادی را نمی يابيم که با نام استاد اسير آشنا نباشد

ولی من . باشد بل میخاطری دوست دارند که استاد از کاه  استاد اسير را ب که مردم کابلمی گويند

ً به مرتبۀ شعری استاد اعتقاد راسخ يافته ام، چنين ادعائی را نمی پذيرم و می دانم که  که شخصا

صالبت شعری و پرکاری استاد اسير برای شان اين شھرت و محبوبيت عام را مرتبه و تنھا و تنھا 

ھمان کابلزمين از اين کنم اقشار باسواد ما و خصوصاً چيزف طوری که درک می. ميسر ساخته است

خواھند گرديد، که اين استاد و مسرور پيشنھاد حسن استقبال خواھند کرد و خيلی ھا خوشنود 

  !به مدد الھی. واالمقام کابلی بر اورنگ ملک الشعرائی تکيه زنند

  

 


