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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

  ٢٠١٠  اکتوبر١٢  برلين ــ
  

  
  

  "فــرياد اسير"خدنگی از 
  

   )مچارخدنگ ( 
  

  "ويرانۀ افغانستان"
  

  "فرياد اسير" اول  قسمِت٨١ أخوذ از صفحۀ م
       

 خود مژده داد، ٢٠١٠در صفحۀ مؤرخ پنجم اکتوبر " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"چنانکه پورتال 
، زير "اسير"اخيرًا اولين مجموعۀ قطور اشعار آبدار استاد سخن و فخرالشعرای وطن، جناب محمد نسيم 

 فرانسه از چاپ برامده و در دسترس "ليموژ"واقع شهر " رات بامياندر انتشا" فرياد اسير"عنوان 
 صفحه با قطع ٤٤٠اين اثر ناب و کتاب مستطاب که در . ذوقمندان و عاشقان ُدر دری قرار گرفته است

  . پارچۀ نغز را احتواء ميکند٧٥٠و صحافتی زيبا به نشر رسيده است، اضافه از 
پورتال  در »"فرياد اسير"خدنگی از « زير عنوان ارچه هائی را ، پکه ازين مجموعۀ عاليشأنخوشحالم 

م، چون هر يک  نام نهاد" خدنگ" هر پارچه را .نشر ميسپارم، به  " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"
     !!!دالرادلدوز است و دل انگيز و 

  
  

   افغانستانۀويران
  

   کنج  سينه ام غمخانه را ماَند  کهغم از وـــماَند     مگ افسانه را من، که دردم قصه و مپرس از

   بی  بيعانه را ماَند و نس  بی  مقدارـ دانه را ماَند     متاع و ج و دام  حادثات  دهر،  ن  درـوط

  ر مردانه را ماَندــسنگ  و   رزم  ُسست  ايمانی     چه  نامردانه ِ اسبان  و  پاسبانــــــبی  پ ِ در

  ماَند  ويرانه راۀوشـــ شد     که  اين افسرده  سامان گر يقينم ـــــــــان  آخ بيگانگز رفت  و آمد 

   زوالنه را ماَند سنبلش   و  آتشفشانلش ـــــــُارنگ     گــــ رنگ های مصيبت درين ويرانه از باد

  ماَند ودی  و مسيحائی     چنان گرمست اين بستان که مهمانخانه راــــــ يهز هندو  و مسلمان  و

  پيمانه را ماَنداست زين نامردمی، ون ـــخ خويش مينازد     دلم  بر عجم  ترک ميتازد، عرب با

  و اين ديوانه را ماَند می سازد ا  ديوـــ امريکا     که آن  ب چه  بيباکست ،  پاکستان چه ناپاکست
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  ماَند خانه راصاحب  ،ردهـــــک خودخواهی     هوای  کدخدائی  فرط  زـ بيمايه ای کۀزهی همساي

  دانه را ماَند  دام  و پيشم  گستراندم ـــــبار می راند     به  راهر ـــــــــ همرا  از  آشيانم  باغبان

   در وطن  بيگانه را ماند بـــــــا  برادر، در مردم     برادر   افگندندم  نفاق  و  کينهـــز بس  تخ

  نيست  ای تعجبـديده ای ج پا و بی سر گر مرا

  ماند سامانه را و ميهن بی سر هجر از »اسير«
  

برخالف نظر کسانی که . بهترين شعر زمانۀ ما آنست که در خدمت مردم و در پای وطن و آزادی بريزد
تاد در عرصۀ سمی پندارند، او طنز و فلکلور عاشقانه  مطالب در بنِدمقيد و فقط را " اسير"اشعار استاد 

تاد را تا جائی که من اشعار آبدار اس.  اشعار بسيار سروده است،به مردم هم و عشق حب وطن و استقالل
و ــ ميتوانم بجد " فرياد اسير" اول ديوان ايشان ــ يعنی قسمت اول به رؤيت بخشاينک خوانده ام  و 

 تا ٢١از صفحۀ . استوار نهاده استخيلی  هم گامهای بی شمار و حکم کنم که استاد درين مسيرقاطعانه 
ه است و استاد  تحصيص يافت"سروده های وطنی و حماسی" اين ديوان، يعنی يک ثلث کتاب به ١٥٩

ضمن اين صفحات از ناسازگاريهای روزگار و از جور بيکرانی که بر وطن و مردمش رفته است، 
  . و ندبه سردادنها نمونه ايست ازين نوحه سرائيها"ويرانۀ افغانستان"غزل . فريادها دارد

 و به رد نظر کسانی د، اين نکته را بيشتر خواهم پروريضمن يک نظر اجمالی بر کل ديوانزود بزودیِ  
  :خواهم پرداخت، که گويند 

  !!!"استاد عنايتی بر سياست ندارد"


