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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Literary-Political  سياسیادبی ــ 

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ جون ٢٣نيو يارک ، 
  
  
  
  

  خـاک تو رد وـــــاِن گــربــای وطن قـ
  نيستـاِک تــو ديگر خاک ـبهتر از خ

  شود می" مــــنــاظـ" چشمان ۀُسرم
   افالک نيستِ اکت در خورخ و گـرد 

  
در صفحۀ " الحاج خليل اهللا ناظم باختری" از طبع شاعـر زيبا بيان و وطنپرست افغان، جناب "سيل اشک" غزل 

 اندم و خواندم، تاخو. ، از نطرم گذشت"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال آزادگان، ٢٠٠٩ جون ٢٣امروز 
آنان که وطن . ، که هردو شاه بيت اند و هردو بحيث يک کليت، معنائی بس عظيم را افاده ميکنندرسيدم به دو بيت باال

دوست ميدارند، بيشک که مفهوم اين دو بيت را در می يابند و درست " پرستش"خود را دوست دارند و آن را در حد 
  .ه آتشی از ُحِب وطن، شعله ور استدر می يابند، که در سينۀ شاعر چ

 و من اشعار اين شاعر شکرکالم را ُمدام با عالقه ميخوانم و از آن لذتها ميبرم، خصوصًا از اشعاری که بوی وطن
راستين است و يک دوستدار واقعی راسخ و " افغان"بدون شک که خالق اين اشعار يک . دميدم" افغانستان عزيز"
  ".افغانستان عزيز"

 که در شمال عالم می زيد، يا جنوب و يا فرقی نداردو  دارد، خوشم می آيد؛ ز هر کسی که وطن خود را دوستمن ا
 نيک ميدانيم، که هر انسان بالذات  به .در جابلقا و جابلسا؛ مسلمان است يا هندو و يا يهود و گبر و ترسا و نصارا

 مجبول و فطری، که ازين وديعۀ مهيچ کسی را نيابي وطن مألوف خود عشق ميورزد و شايدزادگاه و پرورشگاه و 
اينقدر هست، که کسی ازين وديعه توشۀ بيشتر برداشته است و کسی کمتر، ولی ازين مسير هيچ . عاریِ  عاری باشد
  .گذرد کس بی توشه، نمی

مه خلق ين که از هو افغانان آزاده به يق" وطن"و دگر " آزادی"اند، يکی " مقدس ترين"نزد آزادگان دو چيزند، که 
طوری که برداشت من است ــ و اين سخن هرگز از هوا گرفته نشده ــ .  المام بيشتر دارندعالم بدين دو عطيۀ الهی

از همين خاطر است که افغانان و .  نباشند"دو" عاشق و حارس اين ،"افغانان"اندازۀ ه شايد هيچ مردمی در جهان ب
و علت . مام ادوار تاريخ، سر باختند و علم آزادی و دفاع از وطن را برفراختندباشندگان ارجمند اين خاک پاک، در ت

را " دين اسالم"فکتور .  مردم ما در مقابل بيگانگان و متجاوزان در تمام زمانه ها، همين دو فکتور اندمعارِکعمدۀ 
حب وطن جزِء ايمان "(يمانحب الوطن من اال"اسالم  قرار ميگيرد و اگر که بعض کسان علم ميکنند، در درجۀ بعدی

 از طرف ديگر مردم اين سرزمين،  در کجا می افتاد؟ش درين عرصهنميکرد، معلوم نبود که جايگاهاعالم را  )است
دو صد و پنجاه سال مقاومت سرسختانۀ اين .  هم از آزادی و وطن خود، حراست کرده اند"دين مقدس اسالم"پيش از 

  . من، که کس نتواند انکارش کرد، شاهديست بر داعيۀ" اسالمِ نحامال" سرزمين در مقابل استيالی
  

با چه ولعی و با چه  شور " افغانستان"و " افغانيت"و " افغان" که در آن از اشعار ناظم صاحب باختریبرگرديم به 
 اشعارش ِ ن را در وجدا"سه"دارد و اين در سر را " افغان و افغانيت و افغانستان"وی دعوای . گردد عشقی ياد ميو
  : چه زيبا ميسرايد "دعواگر افغان"در مثنوی . پرورد می
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  دعـواگر افغان
  

  نصری کردم بيانـعـُِ ـو شعـری چی را شدم  هـم کاروان       نئنـــی ســنا

  رۀ  روی زمينــدی شهفِظ  خلوت نشين       نی چو سعــنـی شدم چون حـا

  ليون شدمناپراط و نه ـ چـو سقــنـی  حکـيمی  مثـل افالطـون شدم       نــی

  ــيرـنـــی شدم من پادشاه و نـی  وزيـر       نـی وزير و نی دبيـر و نی سفــ

  ــکارشـــِ ـی شدم والــی و نـی ّعالقـه دار       نــی شدم سرياور و مـيـر نــ

  م  شـدم       شـــاعــِر نــــام آور دوران شــــــد"دعـواگـر افغـان"عـاقبت 

  معرفـت" نـاظـم"رهروی گم کرده راهم شش جهت       از خـدا خـواهم به 
  

  : را چنين می آرايد "قدر دانی از مجاهد"مقطع پارچۀ . را در هر کجا باال ميکند"  وطنِبـُح"م ـَلـناظم صاحب َع
  

  ِخ جهان شدــــــــ نامت       کـه نامـت درِج تاري  شـود قــرباِن"ناظم" !وطـن
 

  :چنين آرد " روز عيد "ضمن منظومۀ
  

  ه دســتم نيستبـــ ـن دارم وــدا       کــه وطــداد از بـــــــراِی خـــــــيب داد و
  
  :يد اند، وقتی فرما ميرس را به معـراجش"حب وطن" ،"سيل اشک"  در منظومۀلیو  
  

  خـاک تو رد وـــــاِن گــربــای وطن قـ
  اک نيستـاِک تــو ديگر خـبهتر از خ

  شود می" مـــــنــاظـ" چشمان ۀُسرم
   افالک نيستِ خاکت در خور و رد ـگـ

  
هر باری که اشعار ايشان در . من در بسا اشعار اين شاعر وطنخواه، داعيۀ افغان و افغانيت و افغانستان را خوانده ام

ابياتی ميرسم، که از آنها عطر وقتی به . خوانم   نشر ميگردند، همه را با عالقۀ خاص می AA-AAپورتال مبارز
در مخيلۀ شاعر حلول ميکنم و افکارش باالست؛ گوئی از خويش ميروم، " دیآزا"و " افغانستان"و " وطن"نازنينِ  

  .را ميخوانم
  

  :داعيۀ حريت و آزادگی را چنين سر ميدهد  ، "افغان و افغانيت"در پهلوی  ، "گزند انتقام"در اخير پارچۀ 
  

  را زدورـُم يــت بوده است      خوش ندارد هيچکس بی غيرت و افغان در ُحــرِّـوم قـِ افتخار

  را  محصورۀقلعــ ن وــافغانيت رخـِت سفــر بربسته انــد       شــير مـــردان را ببي غيرت و

  را دارد هــــــواِی گلـــــشِن معــــــمور  بلبل هنوز هم در قفس ُافتاده است       آرزوـاظــِمـنــ
  

که ظاهرًا از چراغان ، "جشن استقالل"جناب ناظم در بسا اشعار خود، دعوت به وحدت ميکند، حتی از منظومۀ 
  : را ميخواهد  گــُزيده "رسالِت"شدن سراسر وطن سخن ميگويد، نيز اين 

                                                                            
  استقالل شِنج نظرداشِت با

  
  نگايد و بـرهمه پشتون مـبارک       افــغان اقـــواِم همه رـب مــبارک
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  فـروزان آخـر شودی م فـروزان       انيپا و باال مــا ملِک ســراســر

  پـروان و سايکـاپ و انج لکـابه ب       بندان نهيئآ شودی م اـــج رهـ هب

  لغمان و آباد اســد ار،ـننگرهـ هبـ       دانيمـــ و کايپکــت و اــّيتپکـ بـه

  سمنگان و شبرغان وی اندخو به       وردک به وی غزن به و لوگر به

  خـشان بـد در و انيبـام و بلـخ بـه       ـلزاُب و ارغنداب و ارقــندّه بـه

  غــانرـُتـاشق و ارـخت و ـندزـُک بـه       هلمند به و وچخانسور هرات به

  ُارزگـــان در و فراه و غورات به       نينهر به اشکاشم و اندراب بـه

  چــراغـان و جشن و ـهنيم نجاِت   ی    غـــاز اِهللا امــان بـر مــبارک

  وُدرخشان سبزاست و وسرخ اهيس       ما رِقيبــ نشاِن} نــاظــم{بــگو
  
می سوزد، و مستأصالن ه حال بيچارگان  در حالی که دلش بشاعر از تضادهای درون اجتماع نيز بسيار سخن دارد و

 به استمالت رنجبران و مظلومان پرداخته و "روز واپسين"که ضمن پارچۀ  نفرت بسيار نثار ظالمان ميکند؛ چنان
  : دعاء ميکند که 

  

 !!!گردن فــرازان بــر زمـين بادِ  سـر
  
  
  

   واپسينِ روز
  شان همين بادِ  وعـرِض حالياز ــــندان آتشين باد       نـــنـــواِی دردمـــ

   رب العالمين بادِ ـارـِز دلها       قــــبول بـــــــ از سو ـب ش ـمني دعـــاِی 
   بی آزار را صيد       بــه بـــاِل بــــاز تيری جاگزين باد ـرغـاِنـمــ ُکند 

  د زمين با ـوا دارد فــواره       الهی شـــاِخ کــبرش بــرـاگر ســر بــر هـ
  روِز پـسين باد زندگی يک امتحان است       مسلمان را غـــــــِم  جهان و

  گردن فــرازان بــر زمـين باد ن سـر افـراز       سـِرـُزان را کـالهی عاج
  کجا بـاشـــد چنـين باد بــــا ديـانت       مسلمان هــر ا وقــار وبـ صبور و

  ِب نگيـن بادزي، زد گـُـهر  ريـ ـرت       اگربـُ در ُملِک غناظمشکلِک  ز
  

  :روفی آرزو ميکند کهـو مع
   او ميسر انگبين بادکـــــــــــ کلزايد ايزد       زـش افا» ناظم«مر ـعبه 

  ، ايمان قرين بادشرـــ   سعادت چاک جهانبان      و ان استــالهی تا جه
  

 
  

  


