
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1 

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دهیم  از آن    تن به کشتن دهیم    به سر ه سرهم   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Social اجتماعی

 

غنی زاده " زلــــغ"ناهید   
  2105 فبروری 25 ـنیا ـویرج

 

 

 
 بزرگتحسین آمیز استاد های سپاس از عبارت

 !اسیر صاحب گرامی ءملک الشعرا

 ؛ی مکتب برایم نوشتن مقاله ها بوددلچسپ ترین بخش کارخانگ ،یاد دارمه که ب از آنجائی

از شاگردان میخواستند تا  ،یا با تغییر موسم و خاصهای در روز ن بزرگوارکه معلما مقاالتی

 .، بنگارنددارند در ذهن خویش یا آنچه اندوخته

می شنیدن این چند کلمه برایم دلپسند ن( یک مقاله راجع به بهار)که همقطارانم مینوشتند زمانی

فصل برگشت  ،تا بنویسند بهار فصل هستی دوباره ،ین بودا ترگیرا تر وبه نظرم زیبا آمد و

 .یا امثال آن ها وئیزیبا

این رود  روزام که ،بود تخیالتم آغاز تمرین برای افکار وفکر میکنم انتخاب عنوان مقاالت 

 ادیبان و خردمندان و قیانوس بی انتهای اندیشه های بزرگ شاعران ووا ازپندارها  کوچک

گر تجلی را یگانه عاملی که باورم . بخشدآب بقاء می مرا ی خفتۀهاعبور میکند و آرزوفرهنگیانی 

      .شان میشنوم که از ای ،ست کالم تحسین آمیزیهمانا  ،استو پرورشگر 

شروع  "آزاد افغانستانــ  نستان آزادافغا"محتوای سال قبل همکاری را با پورتال پر قریب دو

 مادامی. معتبر ساخت واندنی وهایم با این سایت خبه دوام فعالیت مء مرا مصم  که این ابتدا ،دمنمو

به  را از خود شنیدن راهی خود بودن و با که در خود زیستن و ،پی به این حقیقت بردم که

، مندان بهره بردارمه مثبت اندیش بایستی از نظریات نیک و آرمانهایم نخواهد گشود و سرزمین

گرانمایه اوقات ارزشمند  شاعران بزرگان علم و ادیبان و افتخار دریافتم که دانشمندان و با
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شان زیبای عالی و بصره هایت میدهند وین سایت بزرگ درسروده های من  مطالعۀخویش را به 

مرا نرانده  که امیدوارم تا ،پیمان را در نهال برومند پورتال بستم عهد و رشتۀ، م میرسدگوشه ب

 .فرهنگ نمایم ادب و بتوانم کسب علم و ،اند

به ارزشمند ایشان باران عطوفتی  های تحسین آمیز وبار عبارت ، که چندیبزرگواران جملۀ از

، اسیر صاحب ءملک الشعرا استاد ،های من گشتپندار و افکار ترک خوردۀ زمین خشک و

وارای جنت هستی را استشمام که از باغ گلواژه هایشان عطر گ ،استمقام کشور شاعر عالی

ایشان  و ستنده ادب دری زبان و که از فرزانگان نخبۀ ،یر صاحبء اساستاد ملک الشعرا .نمودم

گذاشته  ن چنان اثردر روان مشان کالم نیک ،دارند خاصیخود در میان شاعران بزرگ جایگاه 

 .که شوقمندانه مینگارم ،است

از بارگاه شان ایبرای  ،سپاسگزار هستم قلبا   وارمهربانی استاد بزرگ نظر نیک و که از در حالی

 .سعادت میخواهم وصحت  ،رب بی همتا عمر طوالنی

 زیر انوار کوچد واز سرزمین خاطرم نمیکه هرگز  ،در اخیر صادقانه معترفم به آفتابی

سین همانا خورشید تح ؛نگهداری خواهم نمودرا الش ت همزیستی با سعی ودرخشنده اش تداوم 

که از جانب بزرگوار انجنیر صاحب خلیل هللا معروفی  ،یشکوهبا آراسته و ، بیان مثبت واست

ین بزرگی بر دوشم د هنوز محبت آن بزرگوار سخ لطف وپا یده ام ودر قسمت سروده هایم شن

 .، تکاپو دارمهای ایشان باشدمهربانیهمه  این ، که شایستۀالفاظییافتن برای  است و

 

 
  (2112فبروری  22ــ  غنی زاده "غزل" ناهید)


