
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   

AA-AA 
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 سر ه سرھم   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Children  کودکان

   

  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

   2012می  نزدھم برلين ــ     

  

  

  

  نونھاِل تازه گل

  نورچشمان مرتضی جان

 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"رين ھمکار پورتال با خير مقدم به جوانت 2012اپريل  28صفحۀ 

نام دارد که شعر غـّرا و با محتوای عالی  "مرتضی جان"اين ھمکار تازه گل ما . مزين گرديده بود

  :سياسی ذيل را سروده است

  !!!ږه عنوان وليکهقلمه پاڅي

  !!!ی شيطان وليکهئنوم  ،څوک چی وطن ورانوی

ميل بادرک و وطنپرست بدنيا آمده، شش و نيم ساله است و از ھمين حاG اين جگرگوشه که در يک فا

قلم را بدست گرفته و مشق شعر و شاعری و سياست ميکند؛ و چه محتوائی عالی را که اين نونھال 

او در فکر آباد کردن و ساختن وطن خود است و کسی را که وطنش !!!! دبستان احساس برگزيده است

  :ساخته استَعلَم مرتضی جان دو چيز را . ان مينامدرا ويران ميکند، شيط

  ــ يکی قلم را که سمبول علم و معارف و دانش است

  را و شگوفائی وطن ــ و دگر وطن و آبادی

را که در فکر وطن و آبادی و شگوفائی  آن. وی علی الحساب خط فاصل ميان دوست و دشمن ميکشد

اين . طنش را ويران ميسازد، دشمن خود ميداندوطن است، دوست خود ميشمارد و ھر آنکه را و

بار و ثمر او در الفبای . نونھال تازه پای، گوئی از ھمان اول کار، بار و ثمر خود را نشان ميدھد

  .خورده است سياست و عشق وطن رقم
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در آغوش خانوادۀ پرفيض و وطنخواه خود ھمچنين به کار خود ادامه  عزيزی اآرزو ميکنم که مرتض

سرنوشت  قد برافرازند،آرزو ميکنم که مانند مرتضی جان ھزاران مرتضای دامان وطن  ھمچنان. بدھد

  !!!وطن و مردم خود را بدست گيرند و نُُحوس داخلی و خارجی را از دامان مادر وطن بشويند

  

  وطن مرتضایِ 

  بسيِط کـــــوه و دمن، ارض تــا سمای وطن       تــا به پـای وطن  ، بھشت  برين استز سر

  کجــــا  ُرست  در فضای وطن گياه ھـرزه        پاک وطن ھرچه سر زند نيکوست  ز خاک

  وديعتی ست خـــــداداده، از خــــــدای وطن       سرشت  و آب و ھــــوائی  که در وطن بينم

  ـــــونه  سر زند ھردمـــدوگ نبات رويد،  و        مگــــر عجيب بسی ميرسد که در اين خاک

  چو زھر ِدَژم گرد آنو  يکی چو شھد خوش       نجيب  و  دگــــــــــــر گياِه خبيث يکی  گياهِ 

  خير  وطن  باشد و رھاند غم به  فکــــــــر        يکـی که مايۀ عيش است و در سراسر عمر

  ماتم وغم  ،ستمـور و ــــــــتباه آرد و جــــــ      وطن   بساطِ و در  در بپاشـــر که زھـدگــــــ

  ــانفدای وطنــجـ و   *رشيد رويد و محمود       مددی  کــــــن که از بُطون زمين! خدای را

  تازه پای وطن ـرزند ــبه  شعِر دلکش فــــــ       ـــورم، که ميبالمميخــ قسم به نام وطـــــــن 

  ی وطن"مرتضا"ر، ز طبع کــــودِک پرشو       متن سنگينش  به بيت  دلــــــــکش  پشتو  و

  به مقتضای وطن ک  و به خير ملت  و ملــ       ــــــــــاد  و بپرورد پربارــــخير دھ خداش 

  "خليل"و بی ريای  ع  سخندانــــبه يُمن طبـ

 ـــوی و ھـای وطنبَُود، که ُدرٍّ دری يافت ھُ                                      

  

  

  :تذکـــر

ھای بيش از گرفتارينسبت قسمت منظومش  لیو ،رقم زده شد 2012می روز اول اصل نوشته 
اينک که فراغتی دست داده است، آن را پخته ساخته تقديم . دھمانطور در خامکوک مانراقم، حد 

  !!!ه باشدديکه دل نازک مرتضی جان ارجمند ازين تأخير نرنجاميدوارم . ميکنم

  .بحر و دو قافيه سروده شده است چنان که خوانندۀ گرامی توجه فرموده، منظومه در عين

و  "ت بخرج دھدد يابنده و آنکه رشادرش"يعنی " شدرُ "ريشۀ ثfثی صفت مشبھه از " رشيد"ــ * 
منظور  .است" پسنديده" و" نکو" و در معنای" حمد"اسم مفعول از مصدر سه حرفی " محمود"

ربطی  اسمای خاصمراد از اين دو لغت، محض مفھوم و مدلول لغوی آنھاست، که با و 
    .نميگيرد


