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 Martyrs جانبازان

  

  انجنير خليل هللا معروفیدپلوم 

   2012ــ ھشتم جون برلين     

  

 

  

  

   

  داندان گرديد نامت، جاوِ جاوِ 

  خطاب به جانبازان

. ستوسر و جان اھستی و است، ارث برده به از دستگاه آفرينش  يزادترين وديعتی که آدموا�

که  ،باشد ھمه چيزمراتب با�تر از به  بايدی متاع. مگر متاع دگری ھست که با�تر ازين است

 دگان فقط يک امر در رأسِ برای آزا!!! قدومش ميريزددر خود را و ھستِی سر و جان ان سان

، سپاردکسی که آگاھانه در راه آزادی جان مي. ھستی قرار دارد و آن آزادی و آزادگی ست ھرمِ 

کسب گرديده وطن آزادی  ازایو در  مرتبت شھادت آنست که در پای عاليترينشھيد است؛ و 

بھتر ميدانم که کلمۀ  ــ نيست کشودنشه در اين مختصر مجال ــ کمن بد�ئل خاص  .باشد

  .بی بگذاريمعر "ِشھيد"دری را در عوض  "ِجانباز"

 تورونتو متروپول بزرگ کانادا ــ که افغانان بااحساس متوطنِ  سرافرازی ستسپاس و  جای بس

ته اند و اولين بنياد گذاش" کانون يادِدھانی از شھدای مردم افغانستان"نام انجمنی را به ــ و حومه 

به حق سزاوار  ی کهء و جانبازان ماست؛ شھداء و جانبازانتجليل از روز شھدادستاورد شان 

باافتخار،  ميکنم که اقدام شايستۀ اين کانون آرزو .ھستندم خَّ فَ و مُ نوان بزرگ کسب اين نام و عُ 

  !!!!گرددجھان  کرانِ تا کران  در وطن وما  مردم حقپرست و آزاديخواهِ  سرمشق تمام

ت گويان گويا و تحيّ  ه، تحفاز طبع درويشم تراويده است تقريبکه ھمين امروز بدين منظومه ای 

  :!باد منثار جانبازان وطن
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  داندان گرديد نامت، جاوِ جاوِ 

  

  تو رامِ ـيرت ـــــننگ و غـ ای سمندِ 

  تو نامِ درنوردد ــتی  ـــــــای دو گيـ

  تو بامِ  ـرش  برين  تاـــــــــعـــ  قلۀ

 تو انعامِ ـور ــزت درخــــو ع شأن 

  تو عامِ فيض ربان ـــــــق  ان ماــــج

  جاودان ،نامت  رديدـــــــجاودان گ                                     

  آشتی  بودتن  زـــــــــھرگبا عدو  

  و خس پنداشتیــدشمن چ خنجـــــرِ 

  سر بگذاشتی  پشتِ  ندرـــــسکصد 

  ن تو کاشتیــوطدر   تـــم شوکتخ

  ــی بسر افراشتیـــــاز شرف تاجــ

  جاودان ،نامت  ـــــرديدـجاودان گـ                                     

  زندگی در بندگی چون بردگی ست

  ــوردگی ستـبندگيھــــا مايۀ سرخـ

  دگی ستشرمنۀ چشمی سربردگــــ

  زندگی در بندگی، کـی زندگی ست

  چنبر آزادگی ستدر  ـیــــــــزندگ

  جاودان ،متنا  ــــــرديدجاودان گـ                                     

  

******  

  :راتـــتذک

 پورتالليمقام اھمکار عاز مثنوی پرمتن در بند دوم  "و خس پنداشتیر دشمن چخنج"مصراع ــ 1

الھام گرفته  ،جناب تيموری صاحبeم و شيرينکشاعر آزاده ، "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"
  :شده است، آنجا که فرمايند

  

  ختیان باـن جـحفظ وط در رهِ 

 و خس پنداشتیـان را چتيغ برّ 
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جون صفحۀ امروز ھشتم ، سروده شده "و جانبازان ءروز شھدا"ه به مناسبت زيبا کمثنوی اين 
  .پورتال را مزين ساخته است 2012

، که ھم وزن را برباد ميدھد و ھم مغالطه نگردد" سدِّ سکندر" م بادودر  بند  "صد سکندر" ــ 2
و  مراد از يورشگران" صد سکندر" .بگيرمبکر  مفھومی را که خواسته ام ازين ترکيبِ 

  .بی شماری ست که در طول تاريخ بر خاک پاک ما تاخته اندجمان ھامُ 


