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  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

   ٢٠١۶ سپتمبر ١۵برلين ــ 
  

  

  کند پرواز چون عقاب فلکتاز می
 آگست؛ ١٨دانند، روز " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"رامی پورتال گيران گ چنان که خوانندگان و عالقه

بدين مناسب، . يعنی چيزی کمتر از يک ماه پيش، ھشتمين سال تأسيس ميمون اين صفحۀ مبارز تجليل شد

د، که يکايک ، پيامھای تبريک و زه و تحسين و آفرين فرستادنھمکاران ثيری از ھواخواھان وتعداد ک

، "هللا ناظم باختری الحاج خليل"آخرين پيام تھنيت، از جناب . ّرا مزين ساختندسرباز   جريدۀصفحات اين

که صفحۀ سيزدھم سپتمبر پورتال را م، ونظمدر ھيئت  ،ی ما بودشاعر واالسخن و وارسته و ھمکار دائم

َتکرار حسن" ِقسمسزد، که پارچۀ زيبای ايشان را به  بسيار می. صفاء بخشيدرونق و  َ ّقند مکرر" و "ِ ِ" 

به  ين مقال زيبا دنباله ای دارد و ضمن اۀمونظمًمجددا از نظر خوانندۀ عزيز بگذرانم، بالخاصه که اين 

  :گردد  تقديم می"استقبال"حيث 

  گانّھمت آزاد
  باز چه اعجاز می کندکه  ــردون ببين،گـــباز می کند      که بخت ترا  ،لــکــرخ فــــچـ

  ـاز می کندـکه آغـــ ،است رــــــــــتفک ِسير به جھان باز می کند       خود که چشم،ھرکس

  ــرواز می کندــپ و ــود کشودهــــشھبال خپر       تيز ِمرغ اب نامور وــــــــقـعون ـــھمچ

  داز می کندرکه پ ،ک طبعيت استــــــــکلگر      م ،ـدــــزن  قلـــم میــارــــش روزگـانقــ

ِه ھمـت آزاد ب،رينــــــــــآفــ صد   ـزاز می کندــِعانی به اــــــــگه زندمـــردانا       مِانـگـــّ

  م ساز می کندـــھــ شادی و و مردم سرور      دارــليل پايتج ن وـــــات ميھــــــــجشن نـج

  انيان نشدـ افغۀطـــدت نصيب خـــــــــــوحـ

   می کندسخن به واقعيت ابراز} مــــــــناظ{
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، که "تِشش"در دلم نشست و به گفتۀ کابليان چنان ، سروده شده "غزل"منظومۀ ناظم صاحب، که در قالب 

ِچون اين پارچه را ھم از نظر وزن و آھنگ و ھم از نگاه رديف و . به وجدم آورد تا از آن استقبال نمايم
  : استقباليۀ خود، الزم می دانمولی پيشکش سطوری را قبل از. قافيه، سخت دلنشين و گوشنواز يافتم

ناظم صاحب اشعار دلنواز و احساس برانگيز فراوان سروده است و در وصف وطن و عشق وطن، کمتر 

 و بيت پاينده را انشاد اين دزيبنده،در آخر غزلی .  وی سخن پرورده باشدِّشاعری را سراغ دارم، که در حد

  :فرموده است

  بھتر از خاک تو ديگر خاک نيست      قــــربان گرد و خاک تو! ای وطن

  گرد و خاکت درخور افالک نيست      می شود" ناظــــــم"سرمۀ چشمان 

 و طاق و ه، ورد زبانھا گرددد نوشته شين، به خط زر پرطنينين دو بيتا، که  و شايسته بجای استچه قدر

  !!! گرداندّنوررواق وطندوستان را م

خاشاک و گرد و خاک و خس و دلسوختۀ  که عاشق وطن است و عاشق اين دو بيت از طبع کسی تروايده،

  !!!سنگ و چوب و خار خار آن

است، که در  "ملنگ جان"شادروان  ِ" زيبا وطنږدا زمو"ِو زيبائی ترانۀ باشکوه اين دو بيت، به نکوئی 

 و ؛فقيد جاودانه گشت ِ"استاد اولمير"ّسحارۀ  به زبان ارجمند پشتو سرود و از حنجرۀ "افغانستان"وصف 

 خوشيھا و محافل سور و سرور افغانھا به  دلپذير است، که در تمام جشنھا وھمين نغمۀ. " ايامِدفتر" ِثبت

و پذير   عامبود، که ھمين ترانۀ  و بجاچه زيبا .  ترانه ھا جای داردِتمام سر ِ و تاج"یسؤال حتم"حيث 

کردند، گرچه به صورت غير رسمی، بی آن  اعالن می "سرود ملی افغانستان"ًرا رسما به حيث مبارک 

  !!! را داردھم چنين حيثيتی

   کابل مگر چه کردند؟؟؟زمامداران دولت مستعمراتی

، که جای ساختند "سرود ملی افغانھا" را "باری جھانی"ی به نام و منحوسد  مردوخلقی يک سرودۀايشان 

  :برويم به اصل موضوعرا ختم کنيم و حاشيه  مگر !!!افسوسو ھزاران بس تأسف است و صدھا 

 در ، که رایی عظيمورت زمان تأسيس گرديد و خال بنا بر ضر"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

 ، رزمندهجريدۀ انترنتی يک چنين جای چون .  پر کردشد، احساس می انترنتی افغانان وبسايتھایطيف 

ناظر بر تمام اين پورتال .  خالی بودًواقعا ، و خودسريھا نوعرافات نوعُ خِ، استعمارشکن و خارقمبارز

قد برافراخت و ،  بی بند و باراسير کمند تجاوز و استعمار و استبداد دربند و انانفغاطيف شؤون زندگانی 

  :به مبارزه برخاست

  ــ در سطح سياست

  ــ در سطح عقائد

  ــ در سطح حقوق انسان و حقوی زنان

  ادبــ در سطح فرھنگ و 

  ....و 
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   !!!و استقبال نيز در قبال، کارنامۀ ھشت سالۀ پورتال شاھد حال است

از قضاء که ھمان روز با . ، که در ھمان روز سيزدھم سپتمبر گفته شده بودو اينک استقباليۀ اين درويش

واندم و که امروز نشيدۀ شان را خ ه اطالع ايشان رساندم،در تماس تلفونی آمده و ب "باختریناظم صاحب "

خواندم و از پشت تلفون بعد ھمان ابيات را  .سروده امسرودۀ دلنواز شان  بيت به استقبال ششًارتجاال 

  : عکس العمل ايشان اين بود، که گفتند

  "بسيار استادانه سرودين"

  .ختم کردم "غزل"  معمولرا در نه بيت در ھيئتامروز سه بيت ديگر بر آن افزوده و منظومه 

، که در فوق از نظر "ناظم صاحب باختری" نابتاپ و  نشيدۀاز " معروفیخليل "باليۀ اينک استقو 

  :گذشتعزيزان 

   

  کند پرواز چون عقاب فلکتاز می
   پيشتازسرباز و" پورتال" ِ عظمتدر

ِآزاده گر به ھمت خود، ناز می   کند کتاز میِقاب فلـُچـون ع ،پرواز      کند ّ

  کند  میسازد خو نغمۀ  به،نھرزماتا       دکی بوّتُم پيوسته بر توان خودش،

 کند می مروز را نگر، که چه اعجازا       گذشتاو د ايجا عرصۀ زگراديروز 

  کند  دمساز می،معرکه ھرلحظه را به       جزمِ رزمگاهاين خودعمر  ھشت سالهدر 

  کند  ھمــراز میبه ،اين راز با نياز       بنگرینيک گرا ،هآشکاررازی ست 

  کند  و ايجاز میاشاره با صفحه، گفته اند      اين تفصيل حديث به ديگران گر

  کند پويد رھی، که معرکه آغاز می      رـ به شيوۀ آزادگان دھ،ويد سخنگـ

  جريدۀ سرباز می کند ،ار راـين کا       دشمنانِ به دربندکنند رخنه خوش، گر

  ياد ز آزادگـــان کند ،"خليل"ھردم 

  کند ه ساز و به آواز میاين ياد را ب

   

 
 


