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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ نومبر ١٣برلين، 
  

، ، شاعر گرانمايه " غانستانافغانستان آزاد ــ آزاد اف" همکار ارجمند و هميشگی پورتال صدای  دوست گرانقدرم،
 در پورتال نشر ٢٠٠٨ سپتمبر ٢٩را خالی نمانده و آن نشيده را که به تاريخ ، " عبد اللطيف صديقی للندری"جناب 

    . نظر خوانندگان عزيز ميگذرانمازجنسًا و عينًا  ود، از آرشيف کمپيوتر بدر آورده،گرديده ب
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق
  

  )مقالۀ پانزدم(
  

                              دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                                            
  ٢٠٠٨ جنوری ٢٨برلين ، 

  
  

  

  خطاب به وطـــن

  ـومـن و تـ
  

آنچه را می پاليدم نيافـتم، مگر به . اوراق و يادداشت ها  را از نظر می گذشتاندم و در پی يافـتن چيزی بودم
 جوالی ١٤شت که بتاريخ  پديد گ"رـشع"از جمله چيزی نظير . نکاتی برخوردم که محض برای خود نوشته بودم

و اين درست آوانی بود، که حکومت .  سروده شده و  راز و نياز خامه را با وطن مجروحم ترسيم ميکرد١٩٩٥
گفـتم ) ١.(بدست تنظيم های تشنۀ قـدرت افـتاده  و از برکت  ايشان کابل  از بستر گرم به خاکستر نرم نشسته بود

  :نمايم ؟؟؟ " افغان جرمن آنالين"وانندگان ارجمند پورتال ورده  و تقـديم خچه باک دارد، اگر آنرا روی کمپيوتر آ
  

   جان منمن ،  از تـو سرشـِت) ٢( ميهن دلِستان                               

  ـو مباد جان منــ ای ز تو کيف و کان من ، بی تـ                              

  ـاک درت جنان منــــمن ، خــــ         سرو قـدت روان                       

  ـن و مکان منــون مــــَ، ک ام من و نشان مـــن ن                              

  ـــان من ، بی تــو مباد جان منـجان من و جهـ                                                              

  رم برای توــــدر دل و ديده جای تو، شور و شـــ                               

  جــان و تنــم فـدای تو ، بی تــــــــو مباد جای تو                               

  کد از هـوای توـغـرقه به خون قـبای تو، خون چ                              

  ـاک شوم برای توـــــــــــزای تو، خـــديدۀ اشکـــ                               

  ـــو مباد جای توـبی تو مباد جـــــان من ، بی تــــ                                                           
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   :وضيحاتت
را تيمنًا از کالم گهربار ." از برکت  ايشان کابل  از بستر گرم به خاکستر نرم نشسته بود"...   ــ جملۀ ١

به  ،از بستر گرم: "فـرمود " ستانگل"شيخ شيراز ، حضرت سعدی ، بعاريت گرفـتم که در جائی از 
  ."خاکستر نرمش نشاند

درينجا هـردو ". سرزمين دلها"و "  دلجايگاِه"و ديگر " ستانندۀ دل"در دو معناست، يکی " دلستان" ــ ٢
 .مفهوم ، زيبنده و مراد است و حقا که دلهای وطنخواهان در گرو وطن و در وطن است


