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  دوستانتوجِه شعر قابِل 

شاعر چند ھفته پيش  �ع دارند،و خصوصاً خوانندگان ادبدوست اطّ گرامی چنان که خوانندگان 

. دنوداع کرد زندگیبا  "ھاتف" ء محمد طاھرالشعرا ملکجناب ، شھير وطن و استاد سخن

خارج از در  ب پسندان افغانشعردوستان و اد استاد ھاتف به ابتکارکه معلوم ھمگان است، 

  .بودندشده ستان برگزيده و ملک الشعرای افغانافغان ، به حيث امير شاعران وطن

 شعرائیللک او کرسی م نددر ميان ما نيستگر د "ھاتف"ار ستاد بزرگوا که به تأسی ازين

  :ديگر افغانستان اشغال گردد نخبه و چيره دستشاعر حضور د دوباره با بايافغانستان 

، 2012 دسمبر 26تاريخ به جناب الحاج خليل هللا ناظم باختری و اين جانب خليل هللا معروفی، 

 ً را بحيث ملک الشعرای جديد  "اسير"استاد سخن و فخرالشعراء، جناب محمد نسيم مشترکا

و از ھمکاران و شاعران گرامی ھمکار بطور عام عزيز از خوانندگان . پيشنھاد کرده بوديم

ن زمينۀ اي تا درشده بود،  درخواستبطور خاص  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

شان ممکن است به اط�ع  نظر خويش را از ھر طريقی که برایگرفته و ھاد موقف پيشن

درجۀ اول ب "ستان آزاد ــ آزاد افغانستانافغان"البته صفحات پورتال . ھموطنان عزيز ما برسانند

  .ن شعرپسند و شعرفھم را نشر خواھد کردقرار دارد و نظرات ھموطنا در خدمت

  :نده انظر خود را اب�غ کردآتی  محترم ذواتتا کنون خوشبختانه که 

ه ای ميباشند، از طريق تلويزيون آريانای شناخته شد که خود شاعر "پناه"محمد يوسف جناب ــ 

مراتب قسمی که شنيدم، حتی  ده و�ع ھموطنان عزيز ما رسانيکليفورنيا موضوع را شفاھاً به اطّ 

  .ابراز کرده اند ،مبارکی خود را بدين مناسبت
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له ای ضمن مقاکه از ھمکاران دائمی و ارجمند پورتال ميباشند،  "نذيری"ــ جناب عين الدين 

منتشر  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"در پورتال دسمبر  28 به تاريخ که از کابل جان، زيبا

  .ابراز کردندبدين مناسبت و دوستان کابلی خويش را  مراتب خوشنودی خودگشت، 

ر عين زمان دو  نمودهبراز سپاس ا از تِه دلمتعھد خود  و موطن گرامیز ھردو ھاجا دارد که 

خود  مسؤوليت  نيزوطن  شعرشناس و ادبخواهِ  يم که ديگر عزيزان و گرانقدرانِ ئنما اصميمانه تمنّ 

بزرگوار  "سيرا"م که استاد ييقين کامل دار. بيان فرماينددر زمينه موقف خويش را و را دريافته 

 يرکث یتيعجممن ھمت و توجِه به يُ  دارند ودر شعر و شاعری که  پرص�بتی پرتو ص�حيتِ در 

احراز عرائی را شامخ ملک الشواd و قام مَ  ،ما عزيز شعر و ادب وطن و عاشقان شائقان از

  .خواھند فرمود

 

 


