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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

  ٢٠١٠  اکتوبر١٦  برلين ــ
  

  
  

  "فــرياد اسير"خدنگی از 
  

   )مپنجـ خدنِگ( 
  

  "به وطنفروشان"
  

  "فرياد اسير" اول  قسمِت٣١ وذ از صفحۀ مأخ
       

 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 " ت بامياندر انتشارا" 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 چه هائی را ، پارکه 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 

  

  "به وطنفروشان"
  

   رنگ دگران  برداشته باخته،  ودـخ رنگ       ا شده محصور به چنگ دگرانــــــای سراپ

   نهاده به جفنگ دگران وشـــــــای سر و گ      وطنت نيست به ياد اغ ــــــــــــــنغمۀ بلبل ب

   تو به هر رقص و بزنگ دگران  پای بسته       زنجير اسارت هيهات هــتو ب دست  خسته 

  ه و ننگ دگرانـــــــــگان بي می کنی غيرت       وطن داده ز کف اما خود اموســ و ن ننگ

  رنگ دگرانــدل و دين داده به گنگ و به گ       و ديانت پامال ويران انقه ـــــــــمسجد و خ

  گيری و گلنگ دگرانه بـــــــــــــداس بيگان      ش کردهُمرا خويش فاين عجب نيست که از

  دمان، حيف به سنگ دگرانوـنه به سنگ خ      اب شکستی به ستم احب  دل ایـــــــشيشه ه

  رنگ دگران  به   رنگ ن ــــــ سخ  بفريبد       به خود آی که تا چند ترا،ود رفتهـــای ز خ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  و بنگ دگران  پيمانه   ز رديدهـــــگ مست       ام تو از بادۀ مردی و غرورـــــــوی تهی ج

  دنگ دگرانــــــز خ  تير و ز درد  پرسينه        خون است ه پرستیــــ ز بيگان  افسرده دل

  ر لنگ دگرانـــــــــــــ ما خ سرقافلۀ گشته       "روح به زير پاالنــــــاسپ تازی شده مج"

  "اسير" وارهی امروز  رانـــتا ز چنگ دگ

  ردار قلم از پی جنگ دگرانـــــــــــــــهله ب
  

 "عدم توجِه" و ادعای کسانی که  حديث رفت"سياست"به " اسير" از عنايت استاد " چارمخدنگ"در 
 کل ِ "يک سوم"حد اقل   گفته شد که در آنجا. ند، رد گشتيده اکشپيش و حياتی استاد را بدين نکتۀ عمده 

 گرديدهمعطوف  ۀ مهممسأل ــ  بدين "فرياد اسير" قسمت اولديوان اول ايشان ــ  و بصورت متراکم 
تا به امروز " مخلق ــ پرچ" دارۀ  و منفورمنحوساز زمان ر سياسی استاد،  اشعا،برؤيت اين ديوان. است

د وطن را اشغال مجدفريبندۀ تنظيمی و طالبی و اينک دورۀ و جهنمی  ادوار تاريک کشيده ميشود، که
 ، که با گرزِ  يکی ديگر از شواهديست"به وطنفروشان"پارچۀ .  در بر ميگيرد،بدست اتازونی و ناتو

   . ا ميشکندکمر خائنان رشعر،  ِ گران
  

. ین خيانت معراج چني"وطنفروشی"خيانت به مردم و وطن است و ، ترين صفت يک انسانقبيح 
اين کار را   رد،ـــآنکه يکبار وطن را سودا ک. مانند وطنفروش میقماشی که باشند، وطنفروشان از هر 

  .يمدمت باداران جديد می يابحاال در خ از همينرو وطنفروشان قديم  را .و در سر هر بازار ميکند بار بار
خدنگ گزندۀ سخن،  از  قسمی که بحساب اشغالگران قديم رسيده بود، اشغالگران جديد را هماستاد همان

    .امان نداده است
افغانستان آزاد ــ آزاد "در پورتال شده و  سروده ٢٠٠٧ که در فبروری "ريزش بم بر بی گناهان"پارچۀ 

ان  نش)فراه(واليت نيمروزبلوک  باالناتو را در ولسولی ۀ ان بمباردمان وحشياقبال نشر يافت، " افغانستان
 نمونه ،"٥٢ويتامين بی " و "جهان در چنگال يک قدرت"  ،"عمو سام"ن پارچه هائی چو اين و .ميدهد
، "اتازونی "هو در رأس هماشغالگران کنونی  ِ  که بر سر و روی،ی گزانی اند خدنگها بارزی ازهای
 .دنبار می
    

  


