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 دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی
  6112آگست  17 برلین ــ    

 

  

 

 رحلت پس از نج سالپ فقید "ِللندری"
 

  
 

سالپنجمین ، امسال آگست هشتمروز 
1
 "یللندر جانلطیف " ،هشاعر وارست درگذشتپنجم روز و سال 

آن پنجم  به یادبود سالروزکه چند روز دیرتر  اسفا،. بودــ  "داللطیف صدیقی للندریبعخواجه "اعنی ــ 

 آزادۀعر آن شاخود قدان ف  متوجِه  ،اما افسوس و حسرت اصلی. موفادر پورتال می افت عزیز و همکار

این  شیوای سخنبا که  ی،وانندگان ارجمندخ. گسستباز جهان  ونشست  یزود از پانمایه است، که گرا

داب را از دست یندۀ نشائد شاچه گوهر ناب و گوآشنائی دارند، به یقین می دانند، که شاعر دلسوخته 

 یندر کوتاهترقادر بود، جاری بود و  چشمۀ قریحه اش .روانبس  اشتدی لطیف جان طبع .داده اند

                                                 
1
سالروز "منظورش از  «آمروز سال فالنی ست»است و وقتی کسی بگوید  "روز وفات"مراد از  کابلیی دردر اصطالح " سال"   

 .آن کس است "وفات
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البته از نگاه عروضی مشکالت داشت و محتاج رهنمائی بود، ولی با طبیعت . بسرایدشعری زیبا  مدت

 نسبت به من، وی که . هوش می شنیدآرام و صلحجوئی که داشت، مشورۀ دوستان را به گوش 

. خوشوقت هم می شدشد، بلکه  م خفه نمیهای پیدا کرده بود، نه تنها از رهنمائیدت اار د  در ح یاخالص

 :گفت میبرایم همیشه 

 «!!!میشه دست بزنی، خوش میشم، چون میفامم که شعرم بهتر ه هرقدر اشعارم! یبی صماروف»

صدائی اداء می کرد، که با و  بس نوازشگر لهجه ایبا را  "ماروفی صیب" تخاطب لطیف جان همین

  .ددر دامنم می ریزرا ون و مکان ک   ارزشو جهان دو متاعگوئی 

ه بود، که یار تک کرد، فقط یک رباب را با خود گرفلطیف جان وقتی با خانم و عزیزان وطن را تر

از وطن فقط یک رباب را با خود آورده بلی؛  .بودگردیده هجرانش از وطن آوارگی و شب و روز 

کابل و مردم نازنینش، شهر قدیم و  "اخپنج ش"کوه و زیبا بود، که به یاد روزگاران قدیم و به یاد للندر 

باربار  .مهارت عجیبی رسیده بود درین فن بهانو  آموخته خودپیش رباب را . دگردیرباب می  پناهندۀ

نغمه های وطنی زیبا چه  .اشعارش ححیتصۀ ، و معموالً به شکرانیق تلفون برایم رباب می زدرطاز 

 ــ استاد بی همتای رباب ــ " استاد محمد عمر"ت می زد، که فکر می کردم، ارمه ازد، و چنان ب را می

 .ازدنواست، که می 

و  یکه با وی در تماس دائم ،و در مدت سه سالی نرمخویدمی بود، سخت صبور و آلطیف جان 

که گرفتم،  انس و فامیل عزیزش آن قدر لطیف جانبا  .، یک بار هم آواز بلندش را نشنیدممبود روزمره

ازین  و لش نشستدیدم که سخنم در د .می کنم تخطاب" شاه آغا" عدگفتم، که ازین به ب شروزی به برای

. بود "ماروفی صیب"مان می گفتم، ولی تخاطب او ه "اه آغاش"بعدها همیشه او را  .آمدلقب خوشش 

یف لط. خطاب می کردند "شاه آغا"همه او را ، که این لقب بعد در فامیلش هم رائج گشت، در حدی

وقتی عادله جان در . خطابش می کرد "عادل"و را سخت دوست داشت،  "عادله جان"خانم خود  جان،

به عادله جان تلفون وقتی  ،وفاتاز یک روز پیش با وی در شفاخانه بود،  "آغاشاه "ر روزهای آخ

 :!، ماروفی صایبکردم، گفت

 «!!!ایش یخ کدهو پایک اس وازانش هنفس میکشه، د آستا ستاشاه آغا آ»
 

 :سلیت گفتم، گفتی به عادله جان تلفون کرده، به خودش و فرزندان عزیزش تتوق ،روز بعدو 

«!!!دین که از مرگ شاه آغا خبرش ساختیمشما اولین کسی ب  ! ماروفی صایب»   

با وی  ،"زاد ــ آزاد افغانستانافغانستان آ"وع همکاری با پورتال س از شر، که بالفاصله پ"لطیف جان"

در  قریباً روزمره با اوکه ت اندازه ای،به  ،شیرین شدحاصل کردم، زود در دلم نعمت تماس تلفونی 

گرفته بود، مدام تلفون می کرد و بعضاً از  خویاو هم که با من . برخوردار صحبتش ازم و تماس بود
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 های زیاد یاد فکاهی .بودو خوش اختالط  مشربشخص خوش . رباب می نواختبرایم طریق تلفون 

 .ساختگرده درد می را ، که آدم بر زبان می آورد مزه ای کیف و با داشت و فکاهی را

قصه ها آن  "پنج شاخ"و کوه  آسا تاز طبیعت بهش بود  و مسحور زادگاه خود؛ "للندر" قشنگاز درۀ 

چون  .ین که فامیلش نسبت نبودن مکتب در آنجا به کابل کوچید و او شاگرد لیسۀ حبیبیه شدتا ا .می کرد

فامیل  امرار معاشمددگار  و ن مجبور بود با پدر خود شانه دهدف جاوضع مالی شان خوب نبود، لطی

 کرد و بعضاً حتی پیش از شروع مکتب چینی میبعد از چاشتها در مطبعۀ دولتی کار حروف . دشو

که درس  ،روزی «.مروز متواتر دیرتر به درس رسیدکار صبحانه چند نسبت »د، که قصه می کر. نیز

و توبیخش  شفتبرآ جان ر لطیفشاگردان، ب شیطانیبه اثر  "جبارخان"استاد تاریخ بود، معلم تاریخ 

، کار کنددر مطبعه  مجبود استمضیقۀ اقتصادی قصه کرده بود، که نسبت او مگر همین، که . کرد

سوخت، که آمد و پیش روی همه شاگردان دست لطیف ب رحمدل تآریخ آن قدر دلش به حال شاگرداستاد 

تاد اس زمانیجبارخان را خوب می شناختم، که . ازش معذرت خواستو  دیده مالید به ،هجان را بوسید

غریبان از دل  ازین رو. غریب و کمبغلپایبند وظیفه،  ، سختگیر وپاکنفس انسانی بود .تاریخ ما هم بود

 .و طرفدار زحمتکشان و غریبنواز بود می آمد وایانبینو 

ددمنش و بیداد رژیم از گر مانند ملیونها افغان دبعد د و ش ومنصب اردصاحببعد از فراغت مکتب 

 "تورونتو" شهر زیبای گشت وپناهندۀ کانادا  ، تا این کهدگردی تانآوارۀ پاکس، "پرچمــ خلق "منحوس 

  .انجا زندگانی کردرو تا پایان عمر کوتاه خود همد ؛مسکن گزیدرا 

وی پر  "ِفریاد ملت مظلوم"بود و مجموعۀ و شهامت افغانان فداکاری و زادی عاشق وطن و مردم و آ

، که روزمره به پورتال مار لطیف جانهجملۀ شعار ن از !!!باب نیررانداز اشعار ناب است، 

تازه ای جهت نشر  پارچۀ نشد، که ــ و هیچ روزیفرستاد  می "زاد ــ آزاد افغانستانآافغانستان "

وطن استقالل  م استردادو یکرا تقدیم می کنم، که به تقریب سالگرد نود  رصالبتیمنظومۀ پــ  نفرستد

 :خشیده بودرا زینت ب 2212آگست  11صفحۀ  وشده سروده 

 

 

 جشن استقالل
 اجنبی در وطنـــم، فتنه و بربادی ماست      جشن  آزادی  ما  مــــژدۀ  آبادی ماست

زی ماستنوجوانان وطن عز و سرافرا بیدادی ماست ه خون مایۀبی گنه خفته ب        

 آزادگی  از غیرت افغان باشد  ــــر  ــفـــــ

 جـــان سپردن به وطن رسم نیاکان باشد
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 یا داریمزا روزی ِـشوق ِ پیروزی  و به      در  رِه  حفظ   وطــــن  همت پایا داریم

روشن ز مفـــــاهیم   و قضایا داریم دیدِ  هــرت جوهـــــر شمشیر به دنیا داریمش        

 غیر شدن خصلت افغانی نیست  دۀبنـــــ

ت  ز جـــــفا  روح مسلمانی نیستتابعی    

 هـویت و غیرت تو از دم ِ ایمان چه شده      زادگیت مردم افغان چه شدهـــــــــور آش

 دم عیسائی و آن جوشش دوران چه شده       خنجـر و تیر و کمان تو ز انبان چه شده

 شیر مردان وطــــن، ملت افغان بر خیز

 ای فـرو رفته  به گردابۀ طوفان بر خیز

 گشته ننمایاکه با  زهر  ،ست ین نه شهدیا      پنهان گشته وفتنۀ غــیر کجــــــــــا ساتر 

ـــامۀ چوپان گشتهجمله گرگند، که در ج      دشمنان وطنم  شاطـــــــــر شیطان گشته  

 ـتان پر خطر و بار گران می باشدــراهـــ 

 هـــــمت پیری و شمشیر جوان می باشد

 غیرت  و صولت تـو  مشعل راهت باشد     ای   وطندار  خــدا  پشت  و پناهت باشد

برق ِ نگاهت باشد،  روشنی بخش  دلـــم  دشمنان غرقه بخون و عذرخواهت باشد      

 ن  بیرق  بالنده  به دوران باداــرنگ  ایـ

تو نمایان بادا سبــــــزی و سرخ و سیاهِ   

 حیله  و چال  و فریبش همه بربادی ب ود      او فاقـد آزادی ب ود ،  کهوای از آن قــوم

نقادی ب ود  مرکب شهــــــرت  او توسن شیادی ب ود      شاهد عهــــــد و وفایش همه م 

 افغان نبود ـــــاصۀ بندۀ غیر شدن  خــــ

 سرخمی پیش عــدو خصلت مردان نبود

 پایه  و  مایۀ    پـــــــــیروزی  فردا بادا      یاد  مردان   وطــــــــن  دائم  و پایا بادا

 ذکــــــر  نام  خوش او  گوهر  گویا بادا      روضۀ باغ  وطـــــن  پرگل  و بویا بادا

 باشد "امانی"ــتر ما صیِت ــزینت دفـــ

 فانی باشد که او زاهق و ،ست این نه نامی

 

 

ین درویش، زادیگری و  «"اسیر"ملک الشعراء جناب استاد سخن، »از یکی ، و این هم دو پارچه شعر

 :ستوا یابیاشفدعای که حاوی 
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 «اسیر» نسیم حمدماستاد    
 2211اپریل  22           
 

 

 !!آقای لطیف للندری با

ه ستان و عالق، دوخوش کالم، جناب آقای لطیف صدیقی للندری شاعر نوشته های اخیر

شان،  که به خود را جمله این ارادتمند از ،به تشویش می اندازد شان را ناب مندان اشعار

موسیقی که خیلی ماهرانه  شان درهنر شیوای شان و اشعار دوستی واحساس پاک شان، وطن

دردی که رنج می برند به زودی شفایاب  امیدوارم از. خاص دارم ۀعالق وازند،رباب می ن

جان دشمنان خودشان و ه ب و صحرا شان به کوه و ، دردبه اصطالح کابل نازنینده  و گردی

تکیه به  کنم با می آرزو به همین مناسبت شعری تقدیم  مقام شان کرده و. وطن شان برود

 شعر بسرایند، زندگی کنندامید  از با دل پر  کرده و خود دور عنایت خداوندی تشویش را از

 .ر از محبت خود بگردانندمندان را سرشاه عالق و

                                                    

 یف للندریگاهدار لطن زدــــــــــمت نثار لطیف للندری      ایـــــــــــــصد مرحـ

 ـن است اعـتبار لطیف للندریـــــــمحبت است      ایـ دیار رهسپار  و وارــــره

 درییف للنــدار لطــــــــــآبـ   اراشعما چنگ می زند       ۀینارگاه ســـــــــک در

 للندریار لطیف تب از و  ـومــــقــ مپرس      از رــمن دگ ، ازبود  پاکدل ان افغ

 للندریف ـزار لطیـــــــزند      وا از دل نــــمی درد سخن از چون مرغ خوشنوا

 للندریف ار لطیـــــــــــکنـد در هستن     ب ش اهای روز وــــیاران همنوا به دع

 یف للندریلط ارل و بهــــــــگـ ـزان مکن      فصلـــخ یگانه بدینسان ای خالق 

 رار لطیف للندریـــــبی قــ  هاستاطرش ملول      دلــباد آنکه شود خم رب  یا

 دریللنیف خمار لط بشکند  ا ـــــــاو      تــ امــوطن کن به ج چشمه سار آبی ز

 للندریـار لطیف ـــاز دیـ شهر و  ـوشی گر بیاوری      ازـــــخ  پیام! ای همنوا

 ندریلـار لطیف لـــــــــبلخ و قنده از فاریاب      دخشان وب رات وه و کابل  از

 یف للندریاز چنار لط اغ وــــبـــ وا      ازوش هـــــــــــبا و خــلندر زیل ۀدر   از

 ار لطیف للندریــــه کـب اکنون ببین       نـوطـ شاد در  زندگی  یاد آنکه داشت

 للندرییف ار لطـروزگــ  اسـت  ی کند      اینو شکوه م رت ـــدر مهاج افتاده 

 للندرییف ستوار لطزم اعـ زــــــل نمی شود      جــــــح اما به غصه مشکل او

 للندریدار لطیف ـــــــــــهستند دوست      تراماح و زع صده ب "یراس" و "معروفی"

 اوست «اسیر» بی دام و دانه مرغ دل من

للندریف ار لطیـــــــــــــــا بود شکـــدله  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    2 

 

 (2211اپریل 23فرنکفورت ــ ) 
 

 

:و این هم لنک مطلب خلیل معروفی  
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 بادللندری گرامی  لطیف جان یاد و خاطرۀ

 و

 !!!س فراموش مشواداز خاطر ک
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