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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

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 
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠١٠ جون ٢٤، نيو يارک
  
  

  
 :تذکر

" عشق وطن"م را زير عنوان ، آخرين شعر اين قل" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 
گرديده بود،   از تقريظی يادمقدمۀ آنجادر .  خود، نشر کرد٢٠١٠ جون ٢١در صفحۀ مؤرخ 

فرياد ملت "زير عنوان " للندری"ف صديقی يکه بر مجموعۀ اشعار وطنی جناب عبداللط
 که گرچه اين مجموعه هنوز از چاپ برنيامده است، اما چه باک دارد،. نوشته بودم" مظلوم

   آن رسالۀ باارزش شعری، به نشر بسپارم؟آن را بحيث پيِک" تقريظ"
  :و من در ذيل همين کار را ميکنم

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
  ليل اهللا معروفیدپلوم انجنير خ

   ٢٠١٠ جون ١٩نيويارک، 
  

  

  تقــــريظ
  "فرياِد ملِت مظلوم"بر مجموعۀ 

قرار بر اين بود که بر مجموعۀ اشعار وطنی دوست صميمم، عبداللطيف جان صديقی للندری، 
قضاء مگر اين را هم مقدر کرده بود، که وقتی ندای دوست دررسد، تازه از . تقريظ بنويسم

گويا قضاء و قدر عذر مرا خواسته . استه باشم و در حالت نقاهت بسر برمبستر بيماری برخ
اينست که کالم مختصر آمده و . است، تا در نوشتن اين تقريظ، فشار بسيار بر خود وارد نيارم

  .حديِث بسيار بر زبان قلم نخواهد رفت

شروع کرده و " نستانافغانستان آزاد ــ آزاد افغا"وقتی آقای للندری همکاری خود را با پورتال 
چند پارچه شعر خويش را جهت نشر فرستاد، ادارۀ پورتال، خوش آمديد آتی را بر فرق اولين 

  :نشيده اش نوشت

  

  ١٣٨٨ حمـــــل ٤                
   ٢٠٠٩ مارچ ٢٥                

    
  !شاعـر گرانقدر افغان، جناب عبد اللطيف صديقی
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 )ج(بايتان را گرفتيم، که اولين آنرا که حمد خدای اليزال با کمال مسرت چند پارچه شعـر زي
  .، ميسازيم٢٠٠٩ مارچ ٢٦است، تيمنا و تبرکًا زينت بخش صفحۀ فردا، 

از صميم قلب گرامی " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"بدين وسيله مقدم شما را در پورتال 
يدا کرده و اشعار نغـز تان پيوسته بر داشته و آرزومنديم که همکاريهای شما با پورتال ادامه پ

زينت پورتال بيفزايند؛ همان طوری که اشعار فاخر همکاران دائمی و نهايت عزيزالقدر ما 
موفق و سربلند باشيد و خدواند بزرگ . هميشه صفحات پورتال را مفتخر و منور ساخته اند

  !امستعانتان باد

  با تقديم محبت            
              AA-AA    پورتال       

  

چون اين مسکين پيشبرد گوشه ای از امور ادبی و فرهنگی پورتال را به عهده دارد، مستقيمًا 
از .  روز پيش از امروز بود٢٥با لطيف جان در تماس آمدم  و اين دقيقًا يک سال و دو ماه و 

 ٢٥از تاريخ . رسيدآن زمان ارتباط بين ما هميشه برقرار بوده و آشنائی به دوستی و صميميت 
 که اولين پارچه شعر ايشان را تنظيم کرده و آمادۀ نشر ساختم، تا به امروز، تمام ٢٠٠٩مارچ 

عرضه گرديده، بدون استثناء از " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"اشعارشان که در پورتال 
  :طلع شروع ميگرددبود که با اين م" بی نيازا"اولين پارچۀ ايشان حمديۀ . نظرم گذشته است

  
  ام آورده  پناه  و ذرــع درت بر ازاينی ب
  ام آورده گناه شرح نيا که منگر رخم بر

  
گويند شعر و شاعری بدرجۀ اول با احساس سر و کار دارد، مگر اگر برداشت خود را در 

  : مورد لطيف جان للندری بنويسم، خواهم نوشت

  يک تکه احساس
ازين شاعر دو نوع شعر سراغ دارم، يکی . اشقيست شاعرآقای للندری شاعريست عاشق و ع

شعری که به موضوعات عرفانی تماس ميگيرد و دگر آنچه از ميهن و آزادی و مردم و وحدت 
  :توصيۀ من به شاعر هميشه اين بوده است که. ملی ما افغانها سخن ميگويد

 ميخواهی بديگران مگر اگر. آنچه در زمينۀ اول مينويسی، تنها بخودت مربوط ميگردد« 
  » .مصدر خدمتی گردی، ِگرِد موضوع دوم بگرد و از وطن و آزادی و مردم خود بنويس

از بخت نکو که مشورتهای دوستانۀ من به هدر نرفت و از طبع نازکخيال و الهامگير شاعر، 
  . پارچه هائی بيرون ريخت که احساس شعری  را در خدمت مردم و وطن و آزادی ميگمارد

 در پورتال منتشر شد، از ٢٠٠٩می ٢٥، که به تاريخ "درد بی وطنی"ی معنون به در غزل
  : هجران وطن و زادگاِه خود، چنين ناله سر ميدهد درد

  
  برم بسر  ايخدا  گــونهچ ور از  وطن د      ابترم و زار  دورِ  دورم  از وطنم،  من
  برم از و  بوم از روم یمه کنان وغاــغ      یدگــــــزن  ديام   زورق  ز   ام   فتادها
  مسپرم جان من نه و انـــبجی راحت  ین      ريغ ملک به منی ن و رديگ قرار دلی ن

  اخترم  گشته  نگون،  فضول  عـطال  از      شمار  کنم  انجم و  ستاره  سحر تا  شب
  سرم رد  لحظهش هر دنيدی  واـه  ن      باشدم  ِهـــــــــــازادگ دَوـُب  قشنگ ندر العل

  مادرم  دامان   به  ه   ايم، بود     آسوده      زوا  داـــــج  دميام   جمله   گشت  برباد
  اورمي و اري  شود کهبَُُود،   یمحرم       کی کنم نظر سو  بهر  ريغ اريد  در   چون

  رمس بر  وارــيد  ۀ يسا   است   سوزنده من ، رخ  ز من متاب      ورـکش  آفتابی ا
  دل از فراق  يار  و  ديار است  در تپش

  کشورم ز   یاميپ  آر  رصرص  باد  یا
  
  

شاعر اين غزل زيبا و نوستالژيک را احتماًال از يکی از نشائد شاعر نخبۀ افغانستان و 
خليلی "، که در ابتداء "خليل اهللا خليلی"سخنسرای کمنظير قلمرو زبان دری و فارسی، استاد 

رد، الهام گرفته باشد، چون از آن مرحوم، غزلی را در همين وزن و قافيه تخلص ميک" افغان
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همين لحظه و در لحظه ای که از کتابخانه ام دورم، به ديوان استاد دسترس ندارم، . خوانده ام
  :مگر تنها يک مصراع آن غزل در حافظه ام مانده  است که

  "من خاک ديگران چه کنم، خاک بر سرم"

، که با نعرۀ  رزمجوئی و آزادگیِ  افغانان "ای وطن"لی ديگر زير عنون ندبۀ شاعر ضمن غز
  :هماهنگ است

  است سر در تيواـــــــــــه را ما مأمنمی ا وطنی ا               

  است کشور افغانستانم مرا باشم اــــــــکج رــــــــــه                                        

   ایکرده اـــــــــــــج من قلب پود و تار در نوطی ا               

  است پرور جان من انــــــــــــج در تو سوزان آتش                                        

  رزمجو انيافغان کشوری ا نـــــــــــــــــــــــــوطی ا               

  است بر و بوم نيهم مردانت راد گاِهياـــــــــــــــــج                                        

  مديون احفاد تو است توی هست نــــــــــــــــــوطی ا               

  است آور نام  و "اهدــــج" ما ديدۀ اندر رچهـــــــــگ                                        

  ديپد دينا ناندشم ازی آشت و صلح رفــــــــــــــــــح               

  است لشکر  شان باور ،  وخون و جنگست راهشان                                        

                 بر زبان  آهنگ  صلــــــــــــح  و در عمل ميل نبرد

  است گر                                        در ظواهـــــــــــر نرمگون و در بواطن اخ

  "فيلط" همی گـــــــــــــويد  ت       قصۀ مردان شهمرد        

  است اژدر دهان از  همرـــــگو  طلب ميکــــن  حق                                        
شاعر از درد فراق وطن و روزگاران ُپرمالل و شدائد مردم خود بسيار سخن دارد، مگر  

تی خاص دارد و من نمونه هائی ازين مخمسات آنچه را در قالب مخمس انشاد کرده، کيفي
  :ُپرطنطنه را پيش ميکشم

که بتاريخ دهم مارچ امسال از پورتال نشر شد، از طينت مردانه و " عظمت تاريخ"مخمس 
  :رزمجوی افغانان، چنين داِد سخن ميدهد

  
  خيتار ظمتـع

  
  !زيخ اـج ز ـکــاريپـ به ـخيتار  ـمـتـْعـظـ با!       زيخ جـا ز ـداريبــ و ـرتــــيباغـــ  ملتی ا
  !زيخ اـج ز ادبار و غــصــه و غــم بهی ک تا!       زيخ اـج ز گــرانــبار خــواب از شــو داريب

  !زيخ جـا ز ـارمکــّ دشــمن ـِکـلـَـَک بشــکـن
  

  !زيآو در  بــــاک  یب دشنه  و با خنجـــــر با!       زيآو در  ســــفاک  دشــمن با و  کـنی زمع
  !زيآو در  پــــاکيۀ روحــ با  و همت  ـاــبـــ!        زيآو در  از پهـــــــــن زمين ما تا دم افالک

  زيآو در خــاک ــنيا در راِه  وطــــن در رِه 
  

  !زن نيد دشمـــن با و تفــُرص مده دست از!       زن نينـو چــــال مــا ۀ ــنــيــريد  دشـمن با
  !زن نيزمـ به سـراسـر و ساز خون به آلوده!       زن نيق يبه را وطن مـکـــار  دشــمــن  نيا

  !زن نيلع طانيشـ ميکوب و چو هـمه نقشش
  

، که سفاکيهای "؟؟؟یکه ب تا ارزان سخت دانيشه ردمـه نيا خون" مخمس معنون به چند بند از
 و وردک و نادعلی و مارجه و دشمن اشغالگر و بی آزرم را در شيندند و نيمروز و کندز

 فبروری امسال از ٢٦اين منظومۀ پر زاری و ناله، به تاريخ . هيرمند و قندهار می شگافد
   :پورتال انعکاس يافت
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  ؟؟؟یکه ب تا ارزان سخت دانيشه ردمـه نيا خون
  

  کن گوش ـهــنـانميم مهـ آفــــــِت و درد رحـــــش      کن گــوش ـــانمــــزبـ از دارم ناگــفتـه دل سوز

  کن گوش دشـــمنانم از  کـشتــارها و  ارتـــــغ      کن گـــوش مـادرانــم زبان از رزندـــــف  سـوگ

  کن گوش فـغـانم و  آه ـن،ــــک باز را  دل  چـشم

  ست؟يچ ز لرزان و سرکش ان،ينوای بی نوا نيا      ست؟يچ ز طــفالن اين زار ه های نالــ کردگـارا

  ست؟يچ ز مظـلـومان اديفر  هم و سوز جانۀ نال      ست؟يچ ز چشمان در اشک نيا و افسرده خاطر

  ست؟يچ ز ـانيپای ب رنج و ديشـه هردم همه نيا

  ؟شده ــدايپ اـکجــ از  وحـشـت  و  ظلم  سپاِه  نيا      شده همتای ب رنگينـ وطن اندر هــتـجــ  شــش

  شــده جــای بــ و آواره ــاـــهـ هيقـــر مــردمــان      شده باال فلک رـــب شآتــ و دودی هــــا شـعــلــه

  شده بـرپا  وطن انـبار  بــه  ســــوزان  آتــــــش

  وطن ســتــانُب  گشـته، ونــــخ و  آتش نيسرزم      وطن ـبـانيغـــر حــال  رـــــــــنگی مــيا الهی  

  وطن دامــان و دشــت در دَوــُـــــبـ پا بر ها       فتنهوطن بــهــاران رد ـلــگـ و  گلشن از دمد  خون

  طنو جـوانانی ا  کن، رــــخطهم   و ـزيخ زود

  تا به کی؟ جــوالن و جـور در وطن اندر انيجان      تا به کی؟ ــرانيو خـانه و باد به شـد نـميزمـ سر

  تا به کی؟ انيـطـغ و  یبغ در وطـن  نيا نانيخا      تا به کی؟ وجـدان منکـوب نـگر را رانيضمی ب

      تا به کی؟ ارزان سخت دانيشه هردم نيا ونــخ                                             

  ساختند رانيو تـــــــــــــسخ مروزمين و ندنديش ظلم  گستر  نـــــــــــــردها   می  باختند      ِ انيجان

  افـراختند" مارجـــــــه"تا " نادعلی"      آتش  اندر انداختند ودـــــــــــخ ُسم ريز  به وردک  و کندز

 بگداختندما چنين  ارــــــــــــــــــــکنده و رمنديه
       

 ١٨، ضمن مسّدسی شکوهنده، که بتاريخ "نودمين سالگرد استقالل افغانستان"به مناسبت 
   :اينطور سرود در پورتال اشاعه يافت، ٢٠٠٩آگست 

  
  اجنبی در وطنـــم، فتنه و بربادی ماست      جشن  آزادی  ما  مــــژدۀ  آبادی ماست
  بی گنه خفته به خون مايۀ بيدادی ماست      نوجوانان وطن عز و سرافرازی ماست

  
  فـــــّــــر  آزادگی  از غيرت افغان باشد
  جـــان سپردن به وطن رسم نياکان باشد

  
  اين نه شهديست که با  زهر نمايان گشته        کجــــــــــا ساترِ  پنهان گشتهفتنۀ غــير

  جمله گرگند، که در جـــامۀ چوپان گشته      دشمنان وطنم  شاطـــــــــر شيطان گشته
  

   راهـــــتان پر خطر و بار گران می باشد
  هــــــمت پيری و شمشير جوان می باشد

  
  غيرت  و صولت تـو  مشعل راهت باشد       و پناهت باشدای   وطندار  خــدا  پشت

  دشمنان غرقه بخون و عذرخواهت باشد      روشنی بخش  دلـــم   برقِ  نگاهت باشد
  

  رنگ  ايــن  بيرق  بالنده  به دوران بادا
  سبــــــزی و سرخ و سياهِِ تو نمايان بادا

  
  حيله  و چال  و فريبش همه بربادی ُبود      وای از آن قــوم  که  او فاقـد آزادی ُبود
  مرکب شهــــــرت  او توسن شيادی ُبود      شاهد عهــــــد و وفايش همه ُمنقادی ُبود
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  بندۀ غير شدن  خـــــــــاصۀ  افغان نبود
  سرخمی پيش عــدو خصلت مردان نبود

  
    پـــــــــيروزی  فردا باداپايه  و  مايۀ        ياد  مردان   وطــــــــن  دائم  و پايا بادا
  ذکــــــر  نام  خوش او  گوهر  گويا بادا      روضۀ باغ  وطـــــن  پرگل  و بويا بادا

  
  باشد" امانی"زينت دفــــــــتر ما صيِت 

  اين نه ناميست که او زاهق و فانی باشد
  

  "فغانستاناعليحضرت غازی امان اهللا خان، محصل استقالل ا" منسوب به=     امانی  
  

  :سرود" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"به تقريب يکسالگی سايت پر افتخار 
  
  

  سايِت  آزادۀ  ما گــــوهــــــــــــر گويا دارد       در دبستان سخــــــــــــــــــن سنبل بويا دارد

  بارد  و انفاس مسيحا داردتا دمد روح به افسرده تــــــــــــنِ هموطنان       فـيــــــــض  می  

  غم و اندوه  وطـــــــــــــن ميکند القا به همه       بهـــــــــر بيداری  ما  شور و نــــواها دارد

  پــــــردۀ ظلمت و پسمانی ديــــــــــــرينۀ ما       بـَدَرد، نور دهــــــد،  ُمعجــــِـــز عيسا دارد

   رِه  گمشدگــان       کاروانش رِه امـــــروز  به فــــــــــردا داردهست او قافــــــــــــله ساالر

  تا شود سبز و طــــــری دامنِ  کهسار وطن       گل دهــد، گل بخــــرد،  هــــــديۀ گلها دارد

  بهــــــــــر ابنای وطن هديه کند عشق وطن       بهترين  گـوهـــــــــــــر  رخشندۀ  زيبا دارد

  غريبی  که بود غــرقه به  دريای عطش       ماجــــــــــــــرای  دل  غمديده  و شيدا داردآن 

  خدمت و دوستی و مهـــر و وفا پيشۀ اوست       شوق همدردی هــــــــــر بيکس و تنها دارد

   ما داردنوجوان غرقه به خون و دل مادر داغ است       غـــــــم اين  مادر ماتـــــــــــــم زدۀ

  هموطـــن سوزد و در آتش صد کين و نفاق       شکوه  از دشمن  خونخـــــواره به دنيا دارد

  بهـــــر هـــــر بيوه  و غمديده  گلو پاره کند       بهـــــر   فـــــــرياد  دلِ  خسته،  نواها دارد

 ردای نوين ، شورش و غوغا داردغـــــــــــــم امروز خوَرد، پردۀ ديروز َدَرد       بهـــــر ف

  هــــم و غـــــم  بذل  کند، در رِه  بيداری ما       فکـــــــــــــــــــر آبادی   و آزادی دلها دارد

  تا کند پيکـــــــــــر افسرده دالن زنده و َحّی       رخ يوسف ، دم عيسی ، يــــــــد بيضا دارد

  صدقاين  غزل هديۀ او کرد لطيف از سر 

  آن چـــــــه گفتم  ز ثنايش،  به خدا جا دارد
  

و ازين نـََمط سخنان لطيف و رقتبار، و در هر صورت مطنطن و ُپرهوشدار، در اشعار وطنی 
  .بسيار سراغ دارم" لطيف جان للندری"
  

  :               اينک که اين تقريظ را رو به آخر ميبينم، برای دوست شاعرم، دو پيام دارد
  ". فرياد ملت مظلوم"          پيام اول، تهنيت من است به مناسبت چاپ و نشر مجموعۀ نغز      

                 پيام دوم،  آرزوی قلبی من است،  مبنی بر اين که شاعر ازين به بعد نيز دنبال اشعار مردمی  و 
  . و مثمرتر به يادگار بماند               وطنی را يله نکند و بکوشد، که از طبع خداداش آثار بيشتر

  
  ، "للندری"               در هر صورت توفيقاِت پيوستۀ  الهی را شامل حال شاعر و دوست ارجمندم، جناب 

  .               ميخواهم
   

                 بحيث حسن ختام اين معروضه، قطعه ای را تقديم ميکنم، که ارتجاًال بر زبان خامۀ الکترونيک
  :، جاری گشت" کمپيوتر"           يا  خود      
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                          عاِشقی را  درجاتست  به  مانند هـِــــــــــــَرم

                                          رأس  اوج  است،   دگـر هــرچه  بيايد، پايان

  ماری                    عشق من  مرتبه بر مرتبه گــــــــــر بش

                                          اوج  تا   قاعـــده اش،  کی  بسپاری  به  بيان

                      ليک  گـر رأس هرم  را  نگری خواهی يافت

                                         عشقِ  آزادی  و هـــــــــم عشق  به افغانستان

  "خليل" دانی که وطن جان و تنِ  توست                     نيک

                                          تنگ در دوش کشش،  بوسه  ز رويش بستان

  

  

  

  نيويارک ــ بروکلين، اضالع متحدۀ امريکا
   عيسوی٢٠١٠نزدهم ماِه جون سال 

  

  خليل اهللا معروفی
  


