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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

    

 دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی

  5302اپریل  03برلین ــ      
 

 

 خورشید ترانه های  

که دل و دیده  ،چه ترانه هائی ؛هو .پروریدهائی چند و ترانه  یک بار دگر درخشیدخورشید 

 .... هنگام موعودو به  زود زود   د؛نترانه ها برون آی .هردو ؛دنروشن کن

 ....و از سوز دلک دردمند تراوند  و نیازها ترانه ها رازها دارند،

 .... متسپرو من هردوان  ترانه ها بهار دارند و خزان

 و .هسرود فرزانه چهو  هسرودوزبانه د ؛هسروداز بستر ناخوشی  دلسوخته شاعر راترانه ها 

 خورشید ری؛آ .چون خورشید خود داند و بر هردو تسلط راند؛ م  دو زبان مردهرکه  کساخوشا 

 .دپروراندل  و به خون   داردهمی چشم هردو را چون مردم   ؛داردمادری  زبان دو

 :ترانه هاو 

 :ست "بیگناهی"که  ؛گویند و گناهش "بودا"از  ترانه ها

 "دا بتان وو"
.... 

 وو ې یکتاـــــــــک  چې په ظلم وو     ن امــدوی نه شاه عبدالرح

 ووې ناروا ـــــــــچ طالب  نه       وطن خرڅ کا  چې نه ببرک 

 اروا وهـــــــــــــــورانول یې ن     خ لویه متاع وه ــــــــــــد تاری

 وه  ګنا  هـــــــــــــڅ بتانو  د 
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 "نازک نازک خیالونه"از 

 :چنین خوانیم شی چندبیت؛ که "بهار" و از " سپرلی" از    
.... 

 ستیبدخوی همنشین ا کس ر که با ـــمگ      نقدر که من دانمآنبُدی  دل ــــــــسنگ تو 

 ستیکدام شهر و سرزمین ا و که در کجا       ردم ولی نشد واضحتو مُ  به جست و جوی

 ستیزین ابیکس و ح  من   ار بخت ــــبه      جانم از نفسهایت  ی  ـــــــــــــبیا که زندگ

 ر شدد  ی مکـــــــــبیا که بی تو مرا زندگ

 ستیخورشید راستین ا رمی  ــگ وتو نور 

 ؛"بلنه"از 

 :که چنین سر شود

 ځه راځهي شاهینشاه آزادانه راــــــــــــــد مین

 پروانه راځه راځه سرو لمبو ته  مې ــــد شع

 :و چنین بسر رسد

 وطن له مینې ګرځي شرابو د  په  چې مسته 

 بله پیمانه راځه راځه ړه ــــورک ته د یخورش

 :"زما مورې" از

 

 زما مورې
... 

 سور انګاره  په  دېــــــران د خپل وطن دې       سوزیـــــپه هج

 ونه وو بې شمارهــــــــستا غم  نه وې نا راخوښه     ـــــــــبه وط

 لې خوش ګفتارهـــــــــزما ښک

 وپه شوې یکبارهــــــــــولې چ
 

 

 :"الوداع"سرانجام از و 
 

 "الوداع"

 ر از بزم یاران میرومگـد  ماموشــــــشمع خ

 ود دنیا، زین غمستان میرومـــــــی بئغمسرا
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... 

 یگمرا آمیزشی با تیر  ورشید  ـــــــــنیست خ

 ستان میرومار راست دالن  روشن وی ــــــپهل

 

، ، بسیار نویسمجانانهپرمایه و ، ولی چارده گانه خواهد، که در بارۀ همین ترانه های اندک  دلم 

ائی گفته ام و هضمن مقاله ای دیگر در زمینه چیز، چون گرددد فزون حدیث از حکه ترسم،  اما

 .شاید ضمیمۀ ترانه ها نشر گرددآن مقاله هم 

 بانوگویم، که ترانه های پشتوی باز به تکرار حسن ارزد، اگر اید شآن مقاله گفته ام، ولی  در

د؛ و این نشتو تلفیق میدهپند و کلمات بی شمار دری را با رشید، حکم شیر و شکر را دارخو

 !!!و شکرین پشتوی خود ماستخاص  ممیزۀ

 !"خورشید" ،ی عزیزبانو

 مجموعۀ آخرین ترانه هایت بپذیر؛ بر "ظتقری"همین پراگنده را چون 

!!!"آنچه از دوست میرسد، بپذیر"
1
 

 خلیل معروفی

 2112اپریل  22برلین ــ 

 

 

                                                 
1
 ، "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" همکار گرامی پورتالعاشق وطن و  ،شاعر شیرینکالم ام ازین بیتــ با اله  

 :"الحاج خلیل هللا ناظم باختری"      

  بپذیر ،حفه از دوست میرسدت

 بپذیر ،وست میرسدـبد و نیک

 :د گرفتهو، که حکم مثل را به خاست تراویده مصراع مشهور ینناظم صاحب هم در واقع ازبیت  و

 "ست از دوست میرسد نیکوآنچه "


