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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

    ٢٠٠٩ جنوری ١٩برلين، 
  
  

  :يادداشت 
 ،بل اشغالگران انگريزبه مقا١٨٧٩ و به تقريب اعالن جهاد دوم دسمبر ٢٠٠٨منظومۀ ذيل به تاريخ دوم دسمبر 

ينک که فرصت سرخاريدنی ميسر ا. يادداشت گرديده و نسبت مصروفيتهای متراکم بنده، از نظر دور افتاده بود
  :اش ميکنم "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ه، به تکميلش پرداخته و تقديم خوانندگان ارجمند پورتال گشت

  
  

  ١٨٧٩قيام شکوهمند دوم دسمبر يادی از 
  

  گر نبودی همچو مردان،  در صف آزادگان
  گر ســرانِ  ســـر ، نبودندی زعـيم غازيان
  کــَی همی کـردند، خيلِ  رزمجـو آهنگ ها

  
 ــ اعالن جهاد به مقابل ١٨٧٩ يادی از قيام شکوهمند دوم دسمبر « که زير عنوان ٢٠٠٨اول دسمبر در مقالۀ 
رشتيا را نقل  اثر مرحوم سيد قاسم" افغانستان در قرن نزدهم"ب  روايات کتاب مستطاعرضه گرديد،  ،»انگريز
 تراويده، به حضور اشرف خوانندۀ پورتال ين طبع کم بغل اينک ميخواهم منظومه ای را که بدين مناسبت از.کردم

  :تقديم کنم " افغانستان آزاد ــ ازاد افغانستان"
  

  ی اخضر استعـــرصۀ چرخ ِنلوَپـر، خوش بنا                    
  جای ابنای بشر، گـــــــر اکبر و يا اصغـر است                    
  گر سپيد و سبز و قـرمز،  يا برنگ اصفر است                    
  ـر غـنی و ُمضطر استيک رقم بايْدش ديدن، گ                    
  تخـــوش منظر اس عالم گردون عجب منزلگِه                     

  گر نبودی بيـــــــم، از نيرنگ ها و جنگ ها                                                                     
  

   کاش بودی اين جهان، جــــــــــــــوالنگِه اميدها                    
  کاش بودی آسمان را مشتـــــــــــــری ، ناهيدها                    

  کاش بدرخشد ز بعد ابرها خـــــــــــــــورشيدها                    
  کاش ميدادند جــــــــــــــام ها در کِف جمشيدها                     
  کاش باشد هــــــــر صدف  همدوش مرواريدها                    

   ، شيشه ها را سنگ ها            دمادمی ــکاش نشکست                                                                    
  

    ليک صد حيف و فسوس از طالـــــــع ناساز ما                   
   ، سوز ما و ساز مادغـــــــمدر حوادث گشته ُم                   
   در نبرد زندگانی ، شد عــــــــــــــــدو هنباز ما                   
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  گاه زين سو و گهـــــی زان سو،  بود پرواز ما                   
  نعــره ها و هم  غـــــــــريو غازيان، دمساز ما                   

         لطف خاطر گــر ُبدی ، بودی همين آژنگ ها                                                                   
  

  !ن، ابنای زماــد    روزگاری را به ياد آريــــــــ                
  که افــــرنگی از آن سوی جهان روزگاری را                    

                     کرد عـــــــــــــــــــزم قيد و بند کشور آزادگان
                     لشکری انبوه بفـــــــــــرستاد  زی افغان ستان  

           با هزاران دشنه و شمشير و هـم  گــُرز گران          
     تا بگيرد ســــــرنوشت ما ، مگر در چنگ ها                                                                

   
                      بود غافــــــــــــــــل اجنبی از غيرت افغانيان

  از خــــــــــطۀ رزم آوران و غازيان                    بی خبر 
                      مردمی که می نترسيدند از ســــــــود و زيان
                      حمله ور گشتند بر انگــــريز چون شير ژيان
                      رخنه ای دادند اندر لشــــــــــــــکر افرنگيان

     زين طرف ننگياليان و آن طرف بی ننگ ها                                                                 
                                                                                                                                              

  دک، همان گــُـرِد يالنـازی ور                    جان محمد غــ
    م، آن تنِ  روشن روان                     دين محمد، مشِک عـالـ

  شير ژيان ون غـفـور، بودست چال                     لنگری عـبد
  ـو مردان،  در صف آزادگانــ                    گر نبودی همچ
  دی زعـيم غازيانر ، نبودنــــ                    گر ســرانِ  ســـ

   کــَی همی کــــــردند خيل رزمجـو، آهنگ ها                                                                  
  

********  
  
   

  :شرح لغات 
  نلوفر، نيلوفر، گل آبی رنگ به رنگ آسمانی=  نلوپر     
  "سبز"کلمۀ عربی و در معنای =  اخضر   
  )اسم تفضيل يا صفت تفضيل عربی(تر ، بزرگترين بزرگ=  اکبر      
  )اسم تفضيل يا صفت تفضيل عربی(خردتر ، خردترين   =  اصغر    
  اين استعمال هم در کالم قدما ديده ميشود و نيز همين(بکار رفته "  گندمی"و " سياه"درينجا در معنای =  سبز       

  ).باشد" گندمگون"و " گندمی"گوئيم و مراد ما " سبزه" است، چنانکه امروز در زبان گفتاری ما معمول                
  "زرد"کلمۀ عربی و به معنای =  اصفر     
  يعنی سرخ و درينجا مراد از سرخپوستان است=  قرمز      
  "درمانده و پريشان"کلمۀ عربی و در معنای =  ُمضطر   
  لضميرپوشيده، آنچه در ضمير نهان شده، ما فی ا=  ُمضمر    
  ستارۀ مشهور ، ژوپيتر=  مشتری   
  شريک، هم آغوش =   هنباز    
  چين و چملکی، چينی که از خشم بر جبين افتد و عالمۀ قهر و غضب باشد  =   آژنگ   

  پهلوان ، دالور =   گــُرد     
  ")مبارز دلير"، " دالورِ  دوالوران"، " پهلوانِ  پهلوانان"يعـنی " گــُرِد يالن("پهلوان ، دلير ، مبارز   =   يل       
  شرزه، ارغند، خشمگين، غضبناک =   ژيان     

که اصطالحات عوام " فرنگی"و " فرنگ. "که درينجا مراد از انگريز اشغالگر است" فرنگی"يعنی =  افرنگی   
را " فرانسه"ن کشور مردم المان همين اکنو. "جرمن"ميباشد که فرقه ای بوده از قوم " فرانک ها"ماست، مراد از 

Frankreich همين اشتقاق استرنيز مشعر ب" فرانسه"ياد ميکنند و خود کلمۀ " سرزمين فرانک ها" يعنی .  
  

 


