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 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٨برلين، هشتم نومبر 
  
  

  
  قندهار ميگريد و افغانان ميرزمند

  
  

  
  

  انشانناله و ضجۀ مادر و دختر به خاطر شهادت عزيز
  

را کشودم، " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"صبح مردان امروز ، همين که ــ  به مانند هميشه ــ اولِ  به اول پورتال 
جنابشان . پارچه ای از قلم نويسندۀ دراک، دلسوز، بادرد و موقع شناس افغان، جناب حميد انوری، نظرم را جلب کرد

ن بمباردمان وحشيانۀ قوای متجاوز ناتو را تمثيل ميکنند، که دهها خواهر و ضمن اين پارچه، اثرات شوم و تباهک
 واليت  قندهار، بخاک غـلتاند و "شاه وليکوت" در "اشتراک در مراسم سور و سرور"برادر مظلوم ما را به جرم 

  .ده و در نهايت يک ملت را به ماتم نشانداصدها خانو
  

 فکر کرده اند که  اين سرزمين ،"اتازونی" زمان يعـنی "ضحاک ماران"ی تجاوزگران و قوای اشغالی ناتو به رهبر
اشغالگران و قوای متجاوز . ی ميتواند بيايد و خاکش را به توبره کشد"سگ و سگور" است و هر "بی صاحب"مال 

 دارد و ناتو مگر بايد درک کنند و باآلخره و خواهی نخواهی درک  خواهند کرد، که اين ملک نيز از خود  صاحبی
  .را ازين خاک پاک، َچخ خواهند کرد" سگان و سگوران" که روزی ،" مامردم"جز  نيست کسی ديگر" صاحب"اين 
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اگر از يک سوی، گريه و ضجۀ زنان و کودکان و مظلومان باال بوده، از درين ديار تاريخ متالطم ما نشان داده که 
 تاخته بر متجاوزها را مينواخته، که با شمشيرهای آخته نعرۀ شيرمردان و شير زنان نيز گوشو ديگر سوی، نهيب 

جهاد و غزا و جنگ و نبرد و "نيست، بلکه سرزمين " سرزمين گريه و ناله و ندبه و ضجه"اين سرزمين تنها . اند
در برابر اجنبی و مهاجم و متجاوز و اشغالگر نيز هست، و تا که تاريخ بوده، چنين بوده و " ستيز و قيام و شورش

  !!!!! چنين بادابازهم 
هر روز سياه بپوشد و روضه بخواند و سوگ " کشور همسايه"نسيت، که به مانند " سرزمين ماتم"اين سرزمين تنها 

اين سرزمين، سرزمين جهاد است و سرزمين شور و جنون و نهيب و نعره و فرياد به مقابل .... بگيرد و جامه بدرد 
اينست روش ما و روش پدران . را قبضه و اين مردم مهارناپذير را بنده  بسازدهر آن کسی که بخواهد اين خاک پاک 

  !!!!!!و نياکان ما و نياکانِ  نياکان ما و تا جهان بوده، چنين بوده و نيز چنين ماناد
خصلت تا که اين سرزمين بوده و اين مردم، نياکان و اجداد و اجداِد اجداد ما نه تنها تسليم زور نگرديده اند، بلکه 

پدران ما نيز ميراث آبائی را با . را به پدران ما به ارمغان گذاشتند" فداکاری  و جان نثاری"سخت گرانبها و کم مانند 
و امروز و در زمانۀ ما، به چشم سر می بينيم، که . جان و تن و روح و روان خود نگه داشته و به آيندگان انتقال دادند

 و اجدادی را به نکوترين صورت بجا کرده و در هر برهه در برابر متجاوز سينه فرزندان اين خاک َدين مقدس آبائی
  .سپر کرده و دست پليد بيگانه را از حريم  مبارک خود، قطع و قطعه قطعه ميسازند

  
و خدمت خوانندگان  انشاد کردهِه شعر ي چيزی شبی ريخته ،را در قالب وزن عروضياد شدۀ باال  نکات ميخواهم

  :تقديم  نمايم  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"رتال گرانقدر پو
  

  نه تنها گريه و زاريست کـــــز اين خاک  می خيزد
  نه تنها اللۀ صحـــــــرا گـــــريبان چاک  می خيزد
  جنون و شور و فريادی که خصم افگن بود موجش

  ير آتشناک می خيزدــــــــــــــــــــدمادم از دم شمش
  

     
 

 


