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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

 
 Political - Literary   ــ ادبیسياسی 

  

 :يادداشت 
 از نظر خوانندگان ارجمند سابقم را نوشته های از گزيده ای الاقل تا، ی از دوستان سفارش کردنده اعد

بحيث مدخل شعری را  اينکامر دوستان را بجا کرده و . بگذرانم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 
  . ودپخش گرديده ب" افغان جرمن آنالين" پيش در پورتال سيزده ماه دقيقًا نشر مينمايم، که  اين سلسله

   خليل اهللا معروفی                                                                                                            
  ٢٠٠٨ سپتمبر ٤برلين،                                                                                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

                                                   دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                           
 ٢٠٠٧  آگست ٦برلين،   
  

  

  ـاريم از بلخ و يا هم از تخـاگر از کابل و
 همگی يک بيراريم

  
 انشاد شده  و دور از نظرم  در ٢٠٠٧آن چه در ذيل از نظر خوانندۀ ارجمند می گذرد، به تاريخ اول اپريل 

افغان "م که آنرا هـديۀ پورتال اينک که بر حسب تصادف کشفـش کردم،  حيف دانست. گوشه ای آرميده  بود
  .نکنم"  جرمن آنالين

و " افغان جرمن آنالين" در پورتال انوریجان  حميد ن نويسندۀ جوان و خوش قـلم افغان، آقایمضمو
گفـتم بايد چيزکی د، که چنان بشور آور ود، چنان بدلم نشست و رگ شعـرم راشعری که در آخرش آورده ب
اش ديۀ درويشانه ـ که اينک هنتيجه آن شد،. و که شبيِه ترانه و شعر هـم نباشداز نوک خامه ام بتراود، ول

  : ميکنم
                         
  اگر از کـابل و از بلـــــــــــخ  و يا هم از تخـــاريم                        

  دهاريم                        اگر از زابل و از غـــــزنه و از قـنـــــــــــــ
                          اگر از باميـــــان و پکتيــــــــــا و ننگـــْــــــرهاريم
                          اگر از نيمروز و غـور و يا از سبــــــــــــــزواريم 

               هـمگی يک بيراريم، هـمــــگی يک بيراريم                                                            
                         

                         سمنگان و هـرات و جوزجان از ماست، کـز ماست
  اُرزگان  و جالل آباد و واخـــــــــــان نيز از ماست                       

  يسا و پــــــــروان باز  از  ماست                       پل خمــــری و کاپ
                         اگر از دوشی و  سرچشــــــــــــــمه و يا از مزاريم

               هـمگی يک بيراريم، هـمــــگی يک بيراريم                                                             
                                                
  ـــرای کشورمين و کوه  و کوی  و برزن  و صحـ                      ز

  ــای کشورـوی و نهــر  و نيز هم دريــــــ                      قـنات و ج
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  ــای کشورــــــو مغـرب  و اينجا و يا آنجــــــ                      جنوب 
              ــــــر آريم                                  ــ و  اکناف  وطن زير  پـــــف                       همه اطرا

               گی يک بيراريم  هـمگی يک بيراريم، هـمـــ                                                             
  

  ــــــــد و کوشش                      وطن شاداب می گردد به ُيمن جهـــ
  ـــريک و پويشـ                      چمن سيراب خواهـد گشت از تحـــ

                        سمن باتاب کی گردد ، مگـــــــر با رشـد و  رويـش
                        وطن را و چمـن را و سمن را خوب بايد پاس داريم

  هـمگی يک بيراريم، هـمــــگی يک بيراريم                                                            
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيح
  .است" رشد"و در معنای " روئيدن"اسم مصدر از ، "سوزش"و " جوشش"و " کوشش"بر وزن  "رويش"

      
                        
                         
                        

                          
 
 


