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صفحه                                                                                                                                     عنوان  

کت یم و یتوک کیدر المپ ران  یو پنج ا سه ورزشکار پناهنده افغان  4 ------------------------------------(وزی) مهاجر نکنندشر

 6 ------ وزارت(  تیسا بیآلمان) و  یهایاداره همکار  جاشدگانیبرنامه ادغام ب سییبا ر  نیامور مهاجر  ر یوز  یگفتگو 

 7 -------------------------- (فاریس لهیو  چهیآغاز شد) دو  ونانیدر  ا یزدن کمپ مور محاکمه چهار جوان افغان به اتهام آتش

 9 ----------------------------------------- (وزیدر خطر هستند ) مهاجر ن به سن قانون   دنی: مهاجران پس از رسقاتیتحق

 11 --------------- وزارت( تیسا بید)و یدر بدخشان آغاز گرد  جاشدهیاز هزار خانواده ب شیب یبرا ن  مواد غذا عی    روند توز 

 12 ------------------------------- ) هشت صبح(یوجود یدر یسالروز درگذشت ح ی   شاعر؛ به مناسبت نخست کیفراتر از 
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 اخبار کامل  می   

تیم سه  ورزشکار عضو تیم المپیک پناهندگان را اعالم کرد. در این ۲۹المپیک فهرست  کمیته بی   الملیل
کار پناهنده ایران  در پنج ورزش های بایسکل سواری، جودو و تکواندو و ورزشکار پناهنده افغان در رشته

 .حضور دارند های جودو، تکواندو، قایق ران  و کاراتهرشته

 ۸جوالی تا  ۲۳افتاده بود، از  در توکیو که به دلیل بحران ویروس کرونا به تعویق ۲۰۲۰بازی  های المپیک 
ا که در ورزشکار پناهنده ر  ۲۹کمیته المپیک فهرست   جون، ۷شود. روز سه شنبه برگزار یم ۲۰۲۱اگست 
کت یم های المپیک توکیو بازی ،شر اده، نگاره شاهی   و عبدهللا صدیق   کنند، اعالم کرد. معصومه علی  

 .اندپناهندگان افغان در اروپا، در تیم المپیک پناهندگان انتخاب شده

اده،   یم ساله، ۲۴معصومه علی  
ی

شعت در بازی  های  -سواری کند، در رشته بایسکلکه در فرانسه زندگ
کت حضور دارد.  از آنکه طالبان او دوستان بایسکل سوارش را  بعد  ۲۰۱۷او در سال   المپیک توکیو شر

 .فرانسه پناهنده شد اش بهتهدید کردند، با خانواده

 

 یم
ی

اده، بایسکل سوار پناهنده افغان در فرانسه زندگ  UNHCR کند. عکس ازمعصومه علی  
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، ورزشکار پناهنده افغان در رشته جودو در ردیف کمی  از  های توکیو به بازی کیلوگرام،  ۷۰نگاره شاهی  
 کرده و حال در روسیه اقامت دارد پناهنده رود. این ورزشکار افغان مدن  را به عنوانیم

ی
 .در پاکستان زندگ

بلژیک نی   در بخش تکواندو، در  به غی  از این دو زن ورزشکار، عبدهللا صدیق  ورزشکار پناهنده افغان در 
کت  کیلوگرام به مصاف حریفان خود خواهد   ۶۸ردیف  رفت. او تا کنون در چندین مسابقات بی   الملیل شر

 .نقره بازی  های اوپن اسپانیا را به دست آورده است مدال ۲۱۰۹کرده و در سال 

 

، ورزشکار پناهنده افغان در بلژیک. عکس  DR عبدهللا صدیق 
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، کیمیا  ۳ پیک پناهندگان در توکیو،در تیم اولم اده، دینا پوریونس لنگرودی و  ورزشکار پناهنده ایران  علی  
کت خواهند کرد. دو ورزشکار  های تکواندو و قایقسعید فضل هللا در رشته ران  از اروپا در بازی  های توکیو شر

به توکیو  کانادا  دو و کاراته از های جو عضو تیم المپیک پناهندگان، هامون درفشر پور در رشته دیگر ایران  

 .روندمی

 

 

، وزیر امور مهاجرین
 
جوزای سال روان با رییس  ۲۰شنبه، و عودت کنندگان به روز پنج نور الرحمن اخالق

موضوع  در مقر وزارت دیدار و روی GIZ های آلمان یامجدد بیجاشدگان اداره همکاری برنامه ادغام
 تبادل نظر کردند

ی
 .بیجاشدگ
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 را اساس مهاجرت
ی

 بیجاشدگ
 
ل  های نا آقای اخالق منظم عنوان کرده و ابراز داشت که برای کنی 

 درست صورت  های غی  قانون  ابتدا مهاجرت
ی

 داخیل کاهش و همچنی   به آنان رسیدگ
ی

باید رقم بیجاشدگ
د  .بگی 

جاشدگان و عودت کنندگان زید در خصوص کمک رسان  به بی وی با ابراز قدردان  از کارکردهای اداره جی آی
 و  در کشور از این اداره

ی
یک بسازد تا هماهنیک اقدامات  خواست تا مسایل تخنییک را در اشع وقت با وزارت شر

دمؤثر از سوی دو  ی صورت بگی   .طرف برای ارایه خدمات هرجی بهی  بشر

م  از کار روی میکانی  
 
خیی داده و سهیم ساخی    تطبیق  "طرح تثبیت و حمایت" افزون براین، آقای اخالق

 فعال در عرصه مددرسان  به بیجاشدگان و عودت کنندگان را برای غنامندی و  هایدیدگاه تمایم موسسه
 .مؤثریت طرح مهم عنوان کرد

های آلمان طرح تثبیت و حمایت از بیجاشدگان اداره همکاری در همی   حال، رییس برنامه ادغام بیجاشدگان
مهاجرین را در  های کاری دولت افغانستان و وزارت امور و نی   تعهد کرد که اولویتخوانده  داخیل را جامع

 با وزارت امور مهاجریننظر داشته و برنامه
ی

 .تطبیق خواهد کرد هایش را هماهنیک

وع  پناهجوی افغان به اتهام آتش زدن کمپ موریا در محاکمه چهار  علن  شر یونان روز جمعه به صورت غی 
دولن  انتقاد کرده اند که این محاکمه منصفانه نیست هایشد. وکالی مدافع و سازمان  .غی 

 

https://www.dw.com/fa-af/%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D8%B2%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF/a-57856833


http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

8 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

های اردوگاه موریا سوزی امروز جمعه محاکمه چهار تن از جمع شش فرد متهم به دست داشی   در آتش
 .اما محاکمه در جزیره خیوس برگزار شد آغاز شد. این اردوگاه در جزیره لیسبوس موقعیت داشت،

علن  و بدون حضور عامه برگزار شد ایل رسانهبه گزارش پورتا  .جزیره خیوس، این محکمه به صورت غی 
 مرتبط با کرونا چنی    مسئوالن این محکمه در جزیره خیوس استدالل کرده اند که به دلیل تدابی  

حفافظ 
علن  انت هایتصمییم را اتخاذ کرده اند. اما سازمان قاد کرده و گفته امدادی قبل از برگزاری این محاکمه غی 

 منصفانه نخواهد بود اند که این
ً
 .محاکمه احتماال

خواسته است تا یونان  امروز جمعه گمانه زن  کرده اند که محکمه یونان یم هایبه همی   دلیل برج  رسانه
د  از  ی صورت گی   .گزارشدیه مخالف خواست آنان جلوگی 

ی ون از ساختمان محکمه حامیان افراد  ،«Astraparis.gr » این جزیره به گزارش پورتال خیی مظنون  در بی 
وهای پولیس نی   چشمگی  بود  .تجمع کردند و حضور نی 

 

 ، همه ساکنان این اردوگاه نی شپناه شدند۲۰۲۰درآتش سوزی کمپ موریا درسپتمیی 

 اروپان  اتحادیه سازمان یک
دولن  انتقاد کرده است که هر شش  نی   پیش از آغاز محکمه این افراد های غی 

اند، چنانچه وزیر امور مهاجرت یونان حی    مرد مظنون قبل از برگزاری جلسه محکمه، محکوم شده
 .برابر یک واقعیت به اتمام رسیده قرار دارند بازداشت این افراد گفته بود که در 

https://www.dw.com/fa-af/%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D8%B2%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF/a-57856833
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گفتند که   ها ه گفتند که محاکمه موکلی   شان منصفانه نیست. آنمهاجران افغان روز جمع وکالی مدافع این
ساله بوده اند، اما دولت  ۱۸بازداشت زیر  ها در هنگامدهد آنسه تن از متهمان اسنادی دارند که نشان یم

 .سن در نظر نگرفته است ها را به عنوان افراد زیر یونان آن

 سوخته و تخریب گردید و تمام  ۲۰۲۰سال  در آتش سوزی اردوگاه موریا در ماه سپتمیی 
ً
این اردوگاه کامال

 .شپناه گردیدندساکنان این اردوگاه نی  تن از  ۱۲۰۰۰حدود 

جوانان متهم اند  یونان شش جوان افغان را مظنون به این آتش سوزی دانسته و بازداشت کرد. این پولیس
 دست به این آتش سوزی زده اند تا زمینه انتقال خود 

ً
را به شهرهای دیگر یونان ممکن بسازند. دو  که عمدا

مربوط به نوجوانان به پنج سال زندان محکوم شدند. آنان در برابر این  تن از این جوانان توسط محکمه
   .استیناف خوایه کرده اند حکم

ق دریای اژه در  یونان در حال حاض  رو به کاهش یم باشد. براساس منابع اداره  رقم پناهجویان در جزایر شر
وس و اطراف ا ثبت مهاجران در  پناهجو  ۹۶۰۰ین جزایر حدود جزایر لیسبوس، ساموس، خیوس، کاس و لی 

 یم کنند که از این میان 
ی

 .دارند تن آنان در جزیره لیسبوس اقامت ۶۵۰۰زندگ

هزار تن یم رسید. دلیل کاهش  ۴۰به حدود  در ماه اپریل پارسال رقم مهاجران و پناهجویان در جزایر مذکور 
دیگر شهرهای یونان انتقال یافته اند  کهن سال، مریض و خانواده ها به  رقم مهاجران ییک این است که افراد 

 .یافته است جانب دیگر رقم پناهجویان جدیدی که از ترکیه به یونان سفر یم کنند نی   کاهش و از 

، مهاجران جوان که در اروپا به سن  براساس یک کار   یم رسند، آنها را خطرات ۱۸تحقیقان 
ی
زیادی  سالگ

 از کشورهای اروپان  باید حن   تهدید یم کند. 
محل سکونت شان را ترک کنند و دیگر  این مهاجران در برج 

  .کمک های اجتمایع دریافت نیم کنند

 ( ۲۰۲۱جون  ۱۰پنجشنبه ) روز « اکسفام»سازمان حایم حقوق بشر 
 
گزارش تحقیق  اش در   یط معرق

ساله یم شوند، در بسیاری از کشورهای  ۱۸که   برلی   اعالم کرد، این مهاجران نوجوان و بدون همراه همی   
عنوان افراد خوردسال داشتند، از دست یم دهند. این سازمان در ادامه گفت:  اروپان  حق محافظن  را که به

، سوءاستفاده و سوءاستفاده جنش تهدید یم کندها را نی  آن»  .«خانمان 

مهاجران جوان و بدون همراه  اکسفام با سه سازمان دیگر حایم حقوق بشر دراین باره تحقیق کرده است که
ند؟ در یونان، هالند، ایرلند و فرانسه پس از رسیدن  به سن قانون  در برابر چه چالش هان  قرار یم گی 

همرایه این مهاجران در مرحله  هیچکدام از این کشورها، یک چارچوب سیستماتیک برایبراین أساس در 
 .ورود به سن قانون  وجود ندارد
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مهاجران نوجوان و بدون  این مساله به طور مثال در زمینه اسکان مشخص یم شود. در یونان، برج  از 
 باید محل سکونت ۱۸همراه پس از رسیدن به سن 

ی
  .نندشان را ترک ک سالگ

شان را به عهده دارند، جدا  در ایرلند ممکن است که این مهاجران نوجوان از خانواده هان  که شپرسن  
 کنند شوند. آن ها سپس مجبور هستند که همراه با افراد 

ی
 .بزرگسال بیگانه در تاسیسات دیگری زندگ

 

 :مهاجران نوجوان پناهجو در آلمان/عکس

 به سن 
ی

ی رسیده اند، در زمینه ارتباط با نهادها ۱۸مهاجران  که به تازگ ی دولن  نی   از حمایت بسیار ناچی  
 .برخوردار یم شوند

در حایل که اگر آن ها مهلت های تعیی   شده را رعایت نکنند یا سند اشتبایه را ارائه کنند، خطر اخراج شان 
 .وجود دارد

دولن  به این مهاجران  حامیان حقوق بشر در این گزارش خواهان این هستند که یک مسئول داوطلب یا 
 .در زمینه ارتباط با نهادهای دولن  کمک کندجوان 

ی یک حرفه روی  در فرانسه و ایتالیا قوانی   پیچیده باعث یم شود که بسیاری از مهاجران نتوانند به یادگی 
 .بیاورند
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براین اساس مهاجران در  .سازمان های حایم حقوق بشر دراین گزارش، از مثال های مثبت نی   سخن گفتند
 یم توانند در شپناه های تحتس ۱۸تا  ۱۶سنی   

ی
  الگ

ی
 مستقل  نظارت زندگ

ی
کنند تا اینکه جا برای زندگ

 .پروژه های مشابیه در فرانسه و ایتالیا هم وجود دارد گزارش  بر بنیاد این آماده شود. 

  

 

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان والیت بدخشان با همکاری سازمان بی   الملیل مهاجرت و 
جوزای سال روان  19روند توزی    ع مواد غذان  و غی  غذان  را به روز چهار شنبه،   CONCERN  موسسه

 .دغاز نمو خانواده بیجاشده را آ 59هزار و  1خورشیدی برای 

کیلو دال نخود و یک کیلو نمک و بسته های غی  غذان  یم   7کیلو روغن،   7بوجی آرد،  2این کمک شامل 
 . باشند 
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بدیل، شناس نی سال از درگذشت شخصیت فرزانه، دانشمند پرهی  کار، عارف وارسته، موالنا و بیدل یک
های سال قبل دامنه گذرد که حدود هشتادویکافتخار افغانستان و جهان اسالم، شاعر و ادیب واالمقایم یم

صادقانه به  داری عارفانه و خدمتهمه عمرش را وقف ایمان هندوکش افتخار میالد مبارکش را داشت و 
 مردمش کرد. 

حیدر، متخلص به حیدری وجودی، شناخت العرفا، غالمترین نکته برای شناخت واقیع نجماولی   و مهم
بین  او است؛ زیرا گفتار و نوشتار یک انسان به صورت نظم و نیر ساده و یا هر قالب دیگری طرز دید و جهان

، عقاید، فلسفه و ایدئولوژیه باشد، از جهانک د که نویسنده یا گوینده، آن را انتخاب ای مایه یمبین  گی 
 کرده است و به آن تعلق دارد. 

 حیدری وجودی در افکار و اندیشه
ی

اش است که اساس آن را هدایات قرآن  و ارشادات های ناب اسالیمبزرگ
 دهد. نبوی پیامیی اکرم تشکیل یم
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

که یک شاعر و ادیب باشد، یک خودشناس و یک خداشناس بوده است؛ زیرا شاش اشعار و بل از آناو ق
، و هنگامه اری از ای است پایانآثارش قصه عشق است و افسانه درد و جدان  ، بی   ناپذیر از عجز و فروتن 

 به غی  هللا و آیینه کشف اشار عالم سفیل و علیا. وابسته
ی

 گ

 به قول خودش: 

 شعر نیست نعره مستانه من است این

 فریاد و شیون دل دیوانه من است

 یا

 بر معن  و لفظش نرسیدیم ز غفلت

 اشار دو عالم همه در دفی  ما بود

برص خوانده است و مشکل اش، انسان فاقد بینش معنوی را کور و نی بین  توحیدیحیدری وجودی با جهان
داند که دیده یقی   ما را پوشانده ا به قول خودش پرده گمان  یمهای زمان ما را مشکل عقیدن  یاکیر انسان

 است: 

 پرسیدمچشم معن  نظری نیست که یم

 صورن  کو که در او جوهر معنای تو نیست

 یا

 یقی   ما پرده گمان دارد دیده

 ورنه نی 
 حجانی تودر قلمرو هسن 

یفه نجم ٰ »العرفا مانند سایر عارفان بزرگ و با تمسک به آیه شر ِسِهْم َحن ى
ر
نف
َ
ِ أ
 
اِق َوق

َ
ف
ْ
ِ اْل

 
ا ق

َ
ی  ِهْم آَیاِتن ِ

ر َسی 
 
 
َحق

ْ
 ال
ر
ه
ى
ن
َ
ْم أ هر

َ
َبی ى َ ل

َ
 و انفش یم«َیت

 
دانست و دنیا و مافیها را به مثابه ، تقرب به خداوند را بر مبنای سی  آفاق

ت بگشاید و تجیل جمال و کمال و جالل پروردگارش را به پندنمایشگایه یم اشت که اگر انسان دیده بصی 
 و معنای آشنان  خویش در آن ببیند، هرچه بیشدیده حقیقت

تر به خالق خویش تقرب حاصل کند. بی  
 فرماید: چه یمچنان

 گر نباشد جوهر حسن تو منظور نظر

 نیست جانا عارض گل در گلستان دیدن  
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 بی   و معن  آشناچشم حقیقتگر بود 

 هست در یک قطره دریای خروشان دیدن  

ا »حیدری وجودی با آگایه کامل از آیه مبارکه 
ً
عوب

ُ
م ش

ُ
َعلناک

َ
ٰ َوج نثى

ُ
ٍر َوأ

َ
ک

َ
م ِمن ذ

ُ
قناک

َ
ل

َ
ا خ

ّ
اُس ِإن

ّ
ا الن

َ
ه

ُّ
ی
َ
یا أ

م
ُ
تقاک

َ
ِ أ

ه
 اَّلل

َ
م ِعند

ُ
کَرَمک

َ
 أ

َّ
عاَرفوا ۚ ِإن

َ
باِئَل ِلت

َ
دانست؛ بلکه وط به یک کشور و یک مردم نیمخود را مرب، «َوق

دانست و معیار برتری را فقط ها را با هم برابر و برادر یمدانست. همه انسانگان یمجا و همهمربوط به همه
 دید و بس: نیکوکاری یم  و فقط در تقوا و

 هزار شکر که از دام رنگ آزادم

 هاکشید عشق مرا از حصار مذهب

 یا

 است مان برابریجای برادری و ز 

 است حسن کار معیار برتری به جهان

 نیست؛ زیرا معرف « شاعر»کلمه 
 
هرقدر بزرگ هم باشد، به تنهان  برای شناخت کامل حیدری وجودی کاق

اش آب العرفا، افکار و اعتقادات الیه و ربان  او است که از شچشمه خودشنایس و خداشنایساصیل نجم
 خشک شاعر. خودش گفته است:  خورد، نه تنها از نامیم

 گشایم دیده بر دیوان خویشبا تحی  یم

 چون بود آیینه دیدار تو آثار من

 یا

 دوران به دور خود بگرداند هر نفس

 روزی که آدیم به خودش آشنا شود

بین  مرد بزرگ، حیدری وجودی، مکان امتحان بشر و دار آزمون است و انسان به بازیگری دنیا در جهان
 خویش را در حاالت، زمان و مکانهای مختلف زندهد که صحنهمانیم

ی
ی، داران  گ  و پی 

های مختلف، جوان 
، مریض  و صحت های فریبای رنگ»ها که در اشعارش به مندی و امثال اینو ناداری، قدرت و ناتوان 

 زنده
ی

کسان  خواهند بود که به گذراند و در اخی  کامیابان این امتحان  تعبی  شده است، ییک نی دیگر یم« گ
ند و تعیی   جهت خویش را در قول و عمل از مخلوق )دنیا و مافیها( به سوی « انتباه»قول وجودی  بگی 

 خالق و موالی خویش کنند: 
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 های فریبای زندهدیدیم رنگ
ی

 گ

 افسوس حیدری نگرفتیم انتباه

 یا

 ها که ندیدم به عمر کوته خویشچه صحنه

 آزمون رفتم که عاقبت من از این دار 

زیست، ای که در آن یماجتمایع جامعه –شاعر عارف، حیدری وجودی، در مقابل اوضاع و احوال سیایس 
خویش را در موارد خییل عمده و اسایس با ضاحت لهجه در قالب اشعار زیبایش توجه نبود و نظریات نی 

 بیان کرده است. 

 بشر است و ملتترین اصل زندهاز دید او آزادی مهم
ی

هان  که از این نعمت بزرگ محروم باشند، یا به گ
 به معنا واقیع زنده نیستند و م

ً
 اند: حکوم به نابودیصورت کامل و واقیع از آن برخوردار نباشند، اصال

 اصل حیات نیست جز آزاد زیسی   

 شعارمحکوم غی  را نبود زنده
ی

 گ

ها از فرهنگ، اعتقادات، آداب و رسوم پسندیده خودشان باعث در ایدئولوژی حیدری وجودی، دوری ملت
 و اعتقادی سایر ملتیم

ی
 ها مهیا شود. شود تا زمینه برای نفوذ فرهنیک

 این )نی 
ی

های شوم متذکره کند و پدیدهپایسر استعمار و استثمار مهیا یمنه را برای زهرافگن  و سمها( زمیفرهنیک
کنند و تا وقن  که های مظلوم، مستعمره و استثمارشده را خوار، زار و ذلیل یمچون اژدهای گرسنه ملتهم

ند. چنانبه شحد نابودی و فنا نکشانند، آرام نیم  فرماید: چه یمگی 

 فرهنگ شدکه نی   وای آن قویم

 را ننگ شدزنده او زنده
ی

 گ

 کندزهر استعمار زارش یم

 کندقهر استثمار خوارش یم

 آتش سوزان این دو اژدها

 عاقبت سازد وجودش را فنا
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مند، حیدری وجودی، در داخل مرزهای افغانستان و حتا سایر کشورهای اندیشه دانشمند رسالت
فکرش از زمی   تا آسمان را دربردارد و اگر هر بیت او به هر زبان  زبان محصور نمانده است و پهنایفاریس

شود که سبب هدایت، سعادت و گان همان زبان را به دنیان  رهنمون یمدیگری ترجمه شود، گوینده
 شان در دنیا و آخرت خواهد شد. رستگاری

، حقحیدری وجودی دلیل عمده جنگ و ناآرایم، ظلم و نی  ل همه و گرسنهها، فقر تلق  عدالن 
ُ
 و در ک

ی
گ

های مند در مقیاسها و تکیی افراد قدرتهای موجود در جهان امروزی را زاده خودخوایهبدبخن  و نابسامان  
 فرماید: دانست. او یمالملیل یمکوچک و بزرگ میل و بی   

 بشر ای دشمن آرایم خویش

 ای از خایم خویشها پختههوس

 ز خودخوایه به دانشگاه هسن  

ه ناکایم خویششد  ی انگی  

 یا

 بودای کاش که در روی جهان جنگ نیم

 بودگران سنگ نیمدر کارگه شیشه

 گشت بشر رادنیا همه راحتکده یم

نگ نیم  بودگر فتنه و خودخوایه و نی 

 جنگ است، جنگ فتنه و خودخوایه بشر 

 دار جهان در حصار صلحیا رب نگه

، باید گفت که حیدری وجودی شخصی عدیدر اخی  ای هست که هرکس او را به قدر فهم، دانش ت چند بر
چنان  که هست. رمز عظمت و محبوبیت حیدری وجودی را باید در فکرش شناسد، نه آنو بینش خود یم

وجو کرد، نه فقط در وزن و دهنده آن است، جستهایش انعکاسو در مفاهیم واالن  که اشعار و نوشته
 های خشک ظاهری اشعارش. قافیه

 


