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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

       
  ١٣٨٨ حمل ٥    
   ٢٠٠٩ مارچ ٢٦    

 
   وگون ل زنده ساختيد و آسمان نيرامحبوب ما  پنجاه سال پيش وطن  که حال و هوای  زنده باشيد استاد بزرگوار،    
  گذشته را پيش روی   قرنطرف نيمه خاطرات شيرين آن که هميش دست تان درد نکناد ،   .هندوکش فلکسايش را    
  لحظاتخيال شريک آن  در عالم  و ايشان را گذاشته" زاد ــ آزاد افغانستانافغانستان آ"پورتال گرانقدر  خوانندگان    
  داريم که آثار ذيمقدار پدرتمنی  استاد قاريزاده، زرگب، دختر  قاريزادهما نيز از خانم پروين جان   .بسازيد خوش     

  .دشاد بگردانن را و روان آن روانشاد گذاشته خوانندگان ارجمند پورتالرا در اختيار     بزرگوار خود 
  
 AA-AAادارۀ پورتال                                                                                                              
 

     
  

     »اسير« نسيم .ماستاد    
  ش١٣٣٧ربـــــــقـع   
  گـــــــــضای سالنـف   
   
  
  

 

  خطاب به طياره
  

  قاريزاده استاد يادی از
  

تا  می ورزيد اصرار مکرر  رسمی داشت وۀوظيف شهر قندوز دوستان فرهنگی ما در يکی از
قاريزاده که  استاد. يان ديگر سفری به آن شهر بنماييمآشنائی با فرهنگ   وچند روزی  برای تفريح
 استشاره نمود که اگر من  روزی از خطاب می کرد ، »نسيم جان «   جانۀمرا به نام اول با اضاف

طريق  از نشده  بود و سفر دران فرصت راه سالنگ ساخته. ازمبس به قندوز  سفرۀآماد خود را
 شرکت ۀ دو ماشينۀتوسط طيار لهذا .اری و تاله و برفک حوصله می خواست شکۀکوتل شبر، در

ش به  ١٣٣٧در ماه عقرب  دوستان ديگر از سه نفر هوائی آريانا ، استاد قاريزاده  يکجا با دو
 فضای صاف و از افت وگ آسمان را می شۀسين غرش کنان سوی قندوز پرواز نموديم ، هواپيما

 پوشيده و زيبائی خاص داشت عبور ميکرد ، استاد از برف از وه هاحاليکه ک نيلگون سالنگ در
طياره ه  خطاب ببداهتًا  من نيز.بسرايم زيبائی چيزی بگويم يا من خواست  تا وصف الحال همين

 رسيدن به ميدان هوائی قندوز چند بيت ديگر  آن تاۀو به ادام »ای کوه آهنين پيکر برو« گفتم
 ۀجمل شعری داشتند که متاسفانه در استاد نيز و»  خطاب به طياره « افزودم  و نامش را گذاشتم

 آرزومند هستم  محترمه پروين جان قاريزاده  اگر به  چنين  شعری .نتوانستم داشتهای خود پيداياد
  !مندان نشر کننده عالقۀ داشته باشند آن را غرض مطالع دسترس
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    آسمان   نيلی   فا مدر    دل  !!     برو   ای   کوه   آهنين   پيکر

  باش  سنگين و با  وقار   و  دلير     به  فلک  پر بزن به جهد  تمام

  بس غريونده  و  خروشان   باش     پاره  کن کام  آسمان به دو گام

  پيش تو  کوه  می رود به سجود     می کنی  تا به  عزم جزم ، قيام

  ستی  که  باشی  خامپختگی  ها  بود   به    رفتارت     تو  بشر  ني

     اوهامۀردـ پ شهپرت  پاره  می کند  دل   ابر     می َدرانی   تو  

  ی که   نيستش  انجامـبرو  ای  موج  عشق  باال   َرو     به   فضاي

  ا  به  ما  بيار   پيامـسمان  ها   خبر   ندارد  کس     تو   از آنجآز

  بی کران  بخرام رـ آن بحبه و  بشکن اين  طلسم  کبود     تو تو بر

  چه نظام ه اساسی به پا بَود، ـخبر  آور  که   اندران    سامان     چ                                  

  خودکام؟ و اندران  نظم  و نسق  بی   تغيير     بشری هست خودسر

  ج  و  محنت  و آالم؟ــــ  رنۀ   ماي داوت    ها  ـت ع   مصدر بشری

  ت  خود  پرستی  ها     خاص قربان خويش کرده عوام؟بشری  مس

  بشری   در   هوای      باداری     که جهان  را کند اسير و غالم؟

    نکو     فرجام؟ شرق  و غربی  بهم  فتاده بود؟     اندران   طارم

  رخ  را  آرميدن  است  حرامـاگرآنجا هم  اين  معامله  هاست     چ

   زمانه  فکری  خام ّرمی  درـ است     خديگر آسايش جهان  هوس

  زودباشدکه شرق وغرب وشمال     آسمان ها هر آنچه هست ، تمام

  هم  اين  فسار و لگام به  هم   آميزد   و  خراب  شود     بگسلد از

  رمايدــفی زغيب فـــــکه لط يا

  االکرام الل وــالق ذوالجـــــخ

  

 


