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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  
 یمعروف اهللا ليخل ريانجن دپلوم

  2011 مارچ 21 ــ نيبرل  
 
 
  

 ؟؟؟یآئ! بهار
  

 م؛يآرای م کند،يهم ناله "ینا" چون که ــ "یثان نايت" انمخ ــی پاکستان ريشه خوانندۀی بايزۀ نغم با را مقاله صدر
  ؛ینوروزۀ تحف ا،يگو تحفه

   شنوی قيموسۀ خوانندتو  به و

  " آزادگان پورتال"

 " :افغانستان دآزا ــ آزاد افغانستان "
 

4ATsuEpfRDd=v?watch/com.youtube.www://http 
 

 رو نياز را "؟؟؟یآئ! بهار" .سبب نيهم به تنها نه مگر ؛هرنگ پذيرفتی ملکوتۀ نغم نيهم از زين مقاله عنوان
   :پرسمب تا معنوان کرد زين
  

 ؟؟؟یآئ! بهار
  ! بهارا
  ؟؟؟یآئ

  !!یدالرائ وی آئ که دانم
  ؟؟؟یآرائ خود با چه اما

  به؛ينص به                          
   رنگی ب انرنجورۀ بينص                          

  ؟رنگارنگ ستمگران و                          
  بيگانه است بهاربا  استخوانش کهی رنجور                          

  و
                      )2("!برات "شبش و است" نوروز "روزش کهی ستمگر و     
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   ؛یبهار باد و ديرس بهار
   ستيخال همچنان احزانۀ کلب و           

   ن،يغم و                                      
  ستينی اثر نجايدر بهار شِد و آمد از                                      

  ؟؟؟بهارند؟؟؟ براِه چشم که ديگو که و                                      
  !!!بهار
  !!! ندگوي سرور  و سور طليعۀ را بهار

   ،یبهار ِکيپ آن کوو                                        
  بنوازد را خسته که                                       

  سازد پاکی ميت ياشک                                      
    نبازد؟؟؟ عشق نرد عدو با و                                      

  است، زورآوران گرو دری خوب ُحسن وی گوئ                                      
  :اند گفته ميقد انيکابل که                                              

  "رفته دولت ُسن دولت"
  و

  "یکچر ونُس روغن"
  

  !!!روزگارانۀ سنگماند و است زمان منفور رسم نيا
  

 انينس گرد افکار،ی سرگردان خاطره ب و بودم سروده  2010 آگست اول خيبتار که رای ا پارچه
  بود، رفته ريتقدی گوئ. کنميم ميتقد" هيبهار "ثيبح و آورده رونيب بود، گرفته

  برود؛" نوروز "طرف" هيبهار "که

  امسال نوروز
1390  

ی انتها" به معنون" یباختر ناظم اهللا ليخل الحاج "جناب نغـز غزل از استقباله ب اصًال منظومه
  :است شده سرروده ،"ظالم ظلم

  

  ديآ نوبهار زيزرخ فصل
  

  ماندی نم ــانــــــــگلرخـ ۀنخر      ماندی نم بتان ناز  و  )3(ارــــق
  ماندی نم انيم  در   ـاقبتعــــ      تنان ميسی ـربادلـــــــــۀ  عشو
  ماندی نم نانــُـــــچ  یَد وسمَم      ديآ نوبهار  زيـــــــزرخ  فصل
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  ماندی نم )4(ُوران  نجــک و بوم      چـــــــاالن  شود  بلبالنۀ  نغم
  ماندی نم انيز و نقص خــوِف      ماند نخواهد جفا و جور و ظلم
  ماندی نم خـــــــــــزان  تند باد      آخر ديرس  ونـنرمگ )5(ۀ مږو

  ماندی نم خسان غبن و غــــدر      بشد روزگار ـارــــتــــ  ظلمت
  ماندی نم انـــزنــــ  وهيب اشک      )6(ريس يو  ميت يۀـنوحــ و  ناله
  ماندی نم ــــــــاکساننـــــ  ستم      شد واهدـبخ بسر ُضجرت ورَد

  ماندی نم نآ و ــــــــــــنياۀ فتن      گردد رـــــسح  مادروطن شب
  ماندی نم آن در  هايـــنباجـــــــ      آزاد کند  وطــــن  رانيش نسل

  ماندی نم خـــــــــاکدان   وطنم      معمور شودی هم هنيم مـــــام
  ماندی نم ـــاودانجـ تا خــُـدعه      ماندی نم زمان و نيزم ـــــنيا

  است نيريش "ليخل" ناظم نظم
  ماندی نم بدان رـشکـــّــ و شهد

  ماندی نم جهان  نيا  عــاقبت"
 "ـان نمی ماندمزم زمين و ـهـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :حاتيتوض
 آنی شرق پاکستان ــ "داکه" در که ست، ا"غزلخوانی کالسيک"ر  دیپاکستان ريشه هنرمند Tina Sani "یثان نايت" ــ 1

 مراتب و ديکش "یکراچ" به بعد و پرداخت ليتحص به رانجادهم و دبسر برنازنين  کابل دری مدت شد، متولد ــ وقت
  !!!ار، بيشتر خواهم نوشتـ سّحرامشگر در مورد اين .موديپ را خودی هنر

 نيبزرگتر خود که  نشاندم، "ديع"ی جا دررا  "نوروز" من و اند گفته "برات ششب و است و ديع روزش" اصًال ــ 2
  !!!!!سال سرهر عيد سال و  هر ديع و نو سال ديع است؛ ديع
 بيترک برجستۀ آن مثال. دگرديم استعمال اريبس همدری  "ناز" با توأم که عربيست "قهر" از انهيعام تلفظ "قار" ــ 3
  .دشويم استعمال بکثرت ان،يکابل گفتار بانز در که است،" ناز و قار"
 اتيادب در ".رانهيو کنج "اي" رانيو کنج"ی عن ي"وران کنج" و است "رانيو"ی معنا در و پشتوی بايز لغت "ُوران" ــ 4
  .کننديم استعمال اريبس"  خرابه "و" رانهيو "با ارتباط در را" بوم"ی در
  .دهديم را "مالئم باد" ای يعرب "مينس"ی معنا که پشتوستی بايزۀ کلم "مهږو" ــ 5
. است مستأصل و هددرمان مردم آن از مراد و شوديم دهيشن اريبسی کابلۀ انيعام زبان از که ستيبيترک" ريس يو ميتي "ــ 6

  .است "ديشه هردم و درمانده" اقيس نيهم به ــ "رياس" اصًال ــ "ريسي" و رسانديم رای دينومی عالم خود "ميتي" چون
 
 
 

  


