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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  Political   یسياس

  

  یمعروفخليل هللا دپلوم انجنير    

  

 

  قصۀ اندوِه دل

  عنوانِ زير  ظم باختریاجناب الحاج خليل هللا ناز غزل اقتفاء 

  :مطالعه ميشود ۀ امروزکه در ھمين صفح "معضلۀ افغانستان"

  

  محشر گرفت ۀ و صحن داد  برباد  اـــــــلحظه ھ        دل  تــــــا از دِل شب سر گرفت  قصۀ انــــــدوهِ 

  ر گرفتاھا دَ ــتا کج  بين،  و تنم ـانـــرمن جــَ خ        ون نمودـديـــــــــــده را سيل سرکشم پھـــنۀ جيح

  عشوۀ زيور گرفتواJ به لفظ و  ــــــــریـــوھگ        ون گھرــــبه طينت چ  نظمی دوش آمد  در ميان

  ِت اختر گرفتھيئه نورش ـــــچيست آن نظمی ک        ليک دانی کيست اين ناظم و آن نظمش چـه بود؟

  فتربا زر گ  ھمش م،ــــکه بايد ھ را ھائی نکته         و گفته است  است" ناظم"ويش ــنک نام   گويمت

  سالھا  در بر گرفت  حــــــِل  معـما ِل ــــمشک« 

  خـــــــــــــامه  بر باJی کاغـذ آمد و لنگر گرفت

  انه شدــــــــــبيگ ــِر ـنوکـــــ  ـوـــکسی  کـ اخلف  باشد ن

  » شيری را کــه از مادر گرفت ادبــ ر جانش ــــــزھـــــ

...  

  ر گرفتر  سنگــــــان که ھـد، آنمر قصۀ مردانِ         قصه رابشنو نيک   زيزم ـــــــــگويمت  باری ع

  زر گرفت ـان  گشت  و زالِ رستم دستان  نمايــــ        بخاست ھامونف  افـغان  از ورای  دره و ـــَسيـ

  و ھم خيبر گرفت وزيرستان ومل،ــــــــدرۀ گــــ        ريز را از  دشت  و  واديھا زدودـــــلشکـر انگـــ

  ر و اکبر گرفتـ، اصغو ماتمسوگ   اينعرصۀ         دردآور شدست  ــهــچــــــ و غمنامۀ ميھن قصه 
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  ـر گرفتــــــو اکنون رونق ديگــبود و تار  تيره        ون  به  روز و روزگـــار ميھن خود بنگرمـــــچ

  ور گرفتتا مح ز سطحکـ ر، ـنگـ  گويمت باری        يافت  پھنا و درازای ِمحــَـن واھیـگــــــــــر  بخ

  توانم نيز، بال و پر گرفت ردونــــر ازين گــــگ        محنتھای  ميھن کی رھم رنج  و  ــنجِ ـــاز شکــــ

  اين بر و آن بر گفت  ا،نيز آنجــــ ا، بوده اينجــــ        داشت زاران  رنگــنجھای زندگانی  صد ھــــز

...  

  ،  مھتر و سرور گرفته باشدــــبھتر و برتر چ        نگرر کمتر و ابت  ــــن،کـــ  ر و کھتر نگهنوکــــ

  حمر گرفتر و اَ ـــصفاَ  نه تنھا،  سود و اَ   بيضاَ         ول مجوــــــو، ابکم  و احـــاصغر و اکبر نميجـــ

  و دل آذر گرفت ـانـــــــپرآب گشت و ج ھا ديده        زاھای وطنـــــد مردم، وز عـــــاز حديث  و در

  که او لنگر گرفت  ائیر جــو ھ  سپاِه  شعر زی        ین  سودای غمگين  بگذرزيـــکـــ باشد  نآھتر ب

  ود و عنبر دامن مجمر گرفتر عگــ بود   خوش        ھردم خياليھا خوشستر ھم، ــدر جھان  شعـــــــ

  گرفت رعـبم ـا ــــــــــــکجھر د،دلھا را نوازباز        که خيزد از دل  و آرد خمار  ری شعـ  خوش بود

  خاطر ُمضطر گرفت تا   رت،رونق آرد صد کــ        تر بزدايد از دل بس سياھی و شقاق ــــــرِ شعـــــ

  کوثر گرفت نکھتِ  شور و مستی  زايدــــــــــفتا         دلھای حزين بردمد از ِعرقرحت ـــموج فـــــــــ

  پسر گرفتدامنم جَ  دیــــــجع  سودای  ازينبعد         "ردان شدمـــتو سرگـــ مشکين   زلف از حديث"

  دروناناز  ھمتیــردون،  ـــگـــ تا رھی از حبس

  ميتوان اژدر گرفت يh، ــــــــخل  آری  ار  ھمت

  

  

  )  2011اکتوبر  31برلين ــ   (                                              

  

  

   

  


