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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سره سرھم 

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Ideological مسائل آيدئولوژيک

  

  ــــريد پرواز ـــــف
   ٢٠١۴م آگست چار

     
  

  ھيچ چ وپو  وپسمان
 

 ! صاحب معروفی محترم، کشور ادبشناس و منده انديش خدمت سالم

  از،"َنِمگذارد دينم مرا"رشع بر پيش روز سه يا  دو،توخی رحيمه ت،مقاوم شاعر و ارزمب خانم

 دشمن پورتال در آنرا اينجانب که نوشته نقدی ،سلطانی وفؤر سيد ،گرامی و پرشور شاعر

 دو تا ،وداشت را قلم اين ايشان آگاھگرانۀ و پرمعنی جالب نقد و شعر متن  .کردم مطالعه سوز

 ،دبودن آورده تشريف ما خانۀ به عيد خاطر به که دوستانی ميان در را قلم دو بانصاح از چکيده

 ابراز آنان ،نقد و شعر شنيدن از بعد  .کرد جلب خود به را مھمانان توجه متن دو ھر .بخوانم

 ما کوچۀ در اتفاقاً  که، خانواده جوانان از تن يک پيش لحظه چند .زدند کف نموده احساسات

 را سلطانی محترم از یشعر ،ميپردازد کفيسبُ  به را فراغتش وقت بيشترين وند، منزل گزيده ا

   : گفت آورده برايم

 کرده پيدا کفيسبُ  در ،خوانديد ما برای که را شاعری ھمان از ديگر شعر يک من !جان کاکا«

  ».کردم " پرنت" شما برای

 از بعد. نمودم تشکر ، زده سرش به شاعری و شعر ذوق و شوق تازه که، خانواده جوان از 

 امکان صورت در که بفرستم شما جناب برای را آن که بھتر چه کردم فکر شعر، آن مطالعۀ

 ھای خانواده ،دارم معلومات که جائی تا  ــ کهتان پرخوانندۀ پورتال در نوشته آن بارۀ در چيزی

  .دھيد بازتاب ــ ميکنند ديدن آن از کابل شھريان از زيادی

 تان عمر .است تمجيد و تمکين خور در ادبيات گسترۀ در ويژهه ب شما پرثمر کار و باررپ قلم

  تان آموزندۀ ھای نوشته ارادتمند.  دبا طوالنی

 )پرواز فريد(
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  :صاحب سلطانی محترم شعر اينک
  

 ھيچ چ وپو  وپسمان
 شديم كور و گمراه چه خوانده خوانده قرآن      شديم چور و ويران هـــــچ گفته گفته اسالم

 شديم ورــــجفُ  و  فساد  عامالن نـــباط در      ولى رو ز دــــــزاھ و یاضـــــق شديم، مال

 شديم تنور سيخ وـــچ  شراره اين در خيلي       رطرفــــــــھ  ضـتبعي  آتش نموديم  برپا

 شديم دور و دور یھمگ ،معرفت و مھر از      برادرى ارـــب نه و دــــمان یيار لــــنخ نه

 شديم تور و تير ـیھمگ راغشان و  باغ در      را ويشــــــــــــخ يتيمان  زار سرو  ناديده

 شديم ترور اھل و یارحـــــــانت بس  مايان      اند رسيده اـــــــكجاھ  به  دين بدون  ياران

 شديم طور كوهِ  رــــــھ به  روانه ما بيھوده      كس نديد ما از یكج زــــــج و شديم یحاج

 شديم شور و تند قدره چ  ھم  خلق  بين در      یرخ يا و رنگ ماه ب  داننم  داــــــــخ نزد

  شديم گور به زنده  مهــھ ما  دين، دست از      تلخ تلخِ  افتاده يتـــواقع وــــچ مرنج من از

  شديم جور نه و خوب نه ،جھاد اين و دين با      بود یيار و لطف ما مشرب و رزم كاشی ا

 فن و علم دبستان به راــــــــــچ ما! سلطاني

  شديم شعوری ب چنين و ھيچ چ وپو  وپسمان

  ) یسلطان.  ر. س (
 

  !فريد جان پروازآقای ارجمند عزيز، 

ته و مرتبه ای بدين يم شما، که مرا درخور اين قدر ستايش دانسکريم و عنايت عمتشکر از لطف 

  . يم قايل گرديده ايد برابلندباالئی 

ازينرو .  تخنيکی، ھمين امروز به دستم رسيدیبايد تذکر بدھم، که ايميل شما نسبت غلط فھمي

را بر من بخشوده و و تعويق آرزومندم که اين اشتباه . محتوای آن را با اين تأخير منتشر ميسازيم

  !!!معذورم بداريد

 انتخاب کرده و جھت ،د رؤوف سلطانی محترم سي شاعر باشھامت و دالور،شعری را که از

نوان بود و اين درويش  فرستاده ايد، فاقد عُ "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"نشر به پورتال 

  .ه استعنوان آن را از متن مقطع شعر انتخاب کرد

 پيام اين پارچه شعر را از خالل مصراع مصراع ز پورتال،يقيناً آن عزيز و ھمه خوانندگان معزّ 

 بيت بيت آن درمييابند و ضرورتی نمی افتد، که اين خامۀ کم مايه برخيزد و راجع به شعر و و

  .آن چيزی بنگاردسرايندۀ چوکات فکری 
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اميدوارم که ھمکاريھا و دردھای دل خويش را ھميشه با پورتال در ميان بگذاريد و ما را در 

  .پيشبرد درست امور نشراتی مشورت و ياری بدھيد

  باشيد و پيروزبه سالمت 

  َموفوربا محبت 

  خليل هللا معروفی

 
  


