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  »معروفی« دپلوم انجنير خليل هللا  
  ١٣٩۵نوروز ـ  ٠٣/٢٠١۶ /٢٠   برلين ـ

  
  

   

  »!!!گوئيد به نوروز، که امسال نيايد«
معمول چنان گشته، . ستخوشائين آنو رسول ريم و نوروز پيک  سال نو شمسی قرار داۀدر آستان

، ی و خامه ای ھنروراحساسدلی دارد و و ھرکه ... اش و ّکه شاعر و نويسنده و ُمطرب و نق

ِبه اندازۀ توان و توشۀ خود، حلول سال نو و برنوبه و ھرکدام به رسته و  ، و سفير وفادار آنيد َ

 و گويدشادباش  آدم، را به بنی تازه رسيدهر نو و سال د و بھا می دارعزيز را ،"نوروز"

  .خوشايند

پر باز خود را می آرايد، اين ھمه را از طفيل طبيعت الھام گرفته اند، که در چنين موقعی اينان، 

اگر موجودی البته ، دست به کار می شود؛ نسلو بال می کشايد و در تالش استدامۀ حيات و بقای 

ِانسان ھنوز سد راه بسا کارھا نمی تواند. دگيرراھش ن "انسان"ّکفور و ظالم به نام   مگر ؛شد ِّ

وار می کند  طبيعتبه مبريده را می شناسم، در ھر گام به جلو پسلدگی ھم ُقسمی که اين موجود د

که اين خاصيت خانه !  بدا. را خرابباشندۀ اين کرۀ خاکیساکن و ليونھا يو خود خانۀ خود و م

 که محيط خود و دگران را ويران کند، در حالی که چنين کاری از زنده جانان زاد بنی بشر است،

پس مشخصۀ منحصر به فرد انسان ــ اين موجود بيحد . و ساکنان ديگر زمين ساخته نيست

  !!!ناسپاس و بی اندازه ظالم ــ است، که تيشه به ريشۀ خود و ديگران بزند

، که از "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"فادار پورتال  ــ ھمکار ُپرکار و و"امينی"جناب عبدهللا 

مارچ پورتال، ١٧کابل می نويسد و عامل و شامل و با صراحت کامل می نويسد ــ در صفحۀ 

افغانستان را از جملۀ ناخوشحال ترين کشورھای عالم عنوان کرده و دليل ناخوشنودی و غم و 

  .ًورد، که يقينا مورد تأئيد خوانندگان حقبين قرار گرفتهاندوه بی پايان مردم ما را نيز بر زبان آ
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ّاراديت، ھيچ چيزی  ِبه تأئيد گفتۀ او می نويسم و به تأکيد می نويسم، که مردم فاقد استقالل و خود

  سعادت انسان در آزادی او ست؛. ندارند، که مايۀ دلخوشی ايشان باشد

  !!!و وقتی آزاد نيستی، گويا که نيستی

اين ی توان درک کرد، که نياکان ما در طول تأريخ دور و دراز و پر نشيب و فراز ز ھمينجا ما

"آزادی"، چرا خطه وطن و سرزمين خود را ھميشه در صدر قرار داده و اندرين راه، از خود و  ِ

  !!!از ھمه چيز خود گذشته اند

يگانه و و از نعمت  انداز سی و ھشت سال بدين سوی، مردم ما در بند و غل و زنجير بيگانگان 

  يم؟؟؟افتدر چنين حالتی آيا می سزد، که به فکر عيد و نوروز . بی ھمتای آزادی محروم

  ــ در مملکتی که خون می بارد 
   از ھمه چيزند نادار و محروم توده ھا،؛ يعنی اکثريت مطلق مردم، کهیــ در سرزمين

   روشن متصور نيستــ در کشوری، که ھمه چيز به باد فناء رفته و اميد آيندۀ
   بر شانۀ مردم سوارندِ که يک مشت جنايتکار نوکر،،ــ در وطنی
   روان است نيستیِمعبردر چارنعل ، که ھستی آن ــ در وطنی

   است"زمين سخت و آسمان دور"ــ در کشوری، که 
  است ديگران ِّدر يد قدرتسرنوشتش  که ،ــ در مملکتی

....  

و برات ين ما، نبايد به فکر جشن و ميله و عيد و نوروز آری در چنين اوضاع حاکم بر سرزم

روز شان عيد بی آن ھم، ، که باد و نوکران اجانب ان مفتخواردر اجارۀ "عيد و نوروز" !!!افتاد

  !!!و شب شان براتاست 

، در "خليلی کابلزاد"ست؛ يعنی نيز ھ استادان زمانۀ ما ِّماستاد بی ھنباز شعر دری، که استاد مسل

ً، که در شرايط امروزی نيز کامال  و جانگداز جھاد ترانه ای انشاد فرمود سخت سوزناکھنگام

 و سه بند ؛ً و من مصراع اول مطلعش را تيمنا عنوان اين مقاله قرار دادمق است و سازگارصاد

  : اولش را درينجا نقل می کنم

  

  نوروز آوارگان
  

  نان ره نگشايدــــونين کفـــــــدر کشور خ   که امسال نيايد   ــوروز،  ـــگــــــوئيد  به ن 
  را لب پرخنده نشايد انــــــــزدگـــــــماتم       شادی نسرايدۀـمـــــــن نغــــچمــه بلبل ب

  وای  خون می دمد از خاک شھيدان وطن

  ای وای وطن وای                      
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   چه گلستان،را چه بيابان ران ـگخونين ج      را چه بھار و چه زمستان ون کفنانــگلگ

  رخسار يتيمان  ه بوسه ب زند  کس نيست        ويرانۀـانــــ در خـــ، زدهــشدر کشور آت

  وای  که دوزد به تن مرده کفن  کس نيست، 

  ای وای وطن وای                

  مروزا   جنون می دمد و  تو مستیاز خاک      سنگ تو خون می دمد امروز  ھرۀاز سين

   و زبون می دمد امروزردوآن سبزه چرا ز      امروز  دمد   که نگون می،ديده هآن الله چ
  وای  سمن  خون پا و سر و سرو وه ست ب اسرخ

  یای وای وطن وا                

....  

  اضالع متحدۀ امريکا

  ١٩٧٩نيوجرسی، 

  

   

 
 


