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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Political   سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩برلين، پنجم دسمبر 
  

  
  

  

  هَرـَت نياِد
  

  "اسير"راء ـ استاد سخن، فخر الشع، اثرِ "يادت نره"به استقبال از مخمس 
 AA-AA در پورتال ٢٠٠٩نتشر چهارم دسمبر م

  
    زدن يادت نره       گــــپ زدن در پيش روی انجمن يادت نره گپ  حقايق ـويایتو گـای 

  کن يادت نرهِش ر ُپره       خواندن  اشعار  نغــز وگر دلت  خواهد  حديث  خويشتن يادت ن
  عنبر گيسو و هــــــم   سيب ذقـن يادت نره

  
  يث  از گفتن و آوردن اوراد بود       يا که گپ از خانمان و هم  زن و اوالد بودچـــون حد

  گر سخن از مرشد و  از رهبر و اوتاد بود       نيک  می انديش تا  فـــــرجام او دلشاد بود
  جان بيدرهـُش کنی که اين سخن يادت نره

  
   را هـــــم، می شنو از نو به نونيک ميدانی چـــه می گويم ؟ بيا و می شنو       قصۀ پيشينه

  ر پلو       گوش دار و گوش ده و گوش کن يعنی شنود؛ ای تو خـــــــــانه ُپداستان کهنه نبِو
  قصۀ مــــــــردانِ  مرد اين وطن يادت نره

  
   جملگی بزم معارک ساختند ويانـــــرزمج        آختندشمشير همت   نــ وطـــــ  رادمردان

   بنواختندــره های خصم کـُشخصم را با نع        در نبرد افراختند ت   و  رشادبيرق  عـزم
  ان و سر را باختندـــــج ميهن  بهر استقالل       ا تاختندن  بی ُمدار افغا  خصمِ   و دوـبر ع

  انداختندـــخ برــ بيـــ   از را  استعمار کاخ        ندـــاخت و ب ـندتاختـ  ند  وــخت و  ساند ــختآ
   پرداختند ـاـــ زمان  حماسه هــ بهرِ  احفادِِ 

  چون به ميهن بنگری، نقشِ  َزَمن يادت نره
  

         ميگشا چشم دل  و هـر سو نگاهی می فگن روی سوی وطن ای وطندار عزيزم چون
  " تن او ز ما زنده به وام ما ازو زنده به ن"ون وثن       خاک  او ميبوس از بهر پرستش چ

  دامان  وطن يادت نره راب ـــده در محسج
  
  ــــای وی و باال و پايانش نگرــــــاز سراپـــــ      چون به کابلجان رسی بر کوی و دامانش نگر

  ميوه هــــــــای دلکش و کلک عروسانش نگر      صد ره  نمايانش نگر ـــوهیِ الله های کــــــــ
  ادت نره و نــازک بدن ي ســـوَرسيوهای جــَ
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  ـه ُرشنائی و دامان صفا آور به يادـــ       خواجـ آور به يادا کابل  قامت رس ـه هایخواجـــ

  ارده  معصوم   و نقش  بوريا آور به ياددا آور به ياد       چـوصوفی شوبرعاشق عارف، ق
  چل گــزی بابا  و خضر و چيلتن يادت نره

  صفحـــۀ آزادگان  طرفروی  می آور به        انيانانترنت سوی افغ  به  افتد ر گذرـــگـــ
  بخوان       هرچه بينی بنگر و هرچه بيابی می  در ميان بيابی ـرگـ"  آزاد  افغان"  صفحۀ

  م  من يادت نرهـو نظ" خليل " ویـنثر نيک
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات
 با الهام از مصراع دوم مطلع قصيدۀ مشهور شمعيۀ شاعر لطيف طبع و "ما ازو زنده به نام و او ز ما زنده به تن"ــ 

  :نازک پرداز، منوچهری دامغانی، که ميگويد
  

   جسم ما زنده به جان و جان او زنده به تن   ی نهاده بر ميان فرق جان خويشتن      ا
  

جوانی پدرود  نفوانـُ که در ع،)مسعود اول( و مداح مسعود غزنوی نجم هجری شاعر چيره دست قرن پمنوچهری،
 که در ، داردری بلخینصـُعابوالقاسم حسن، ملک الشعراء حيات گفت، قصيده ای بسيار جالب در مدح استاد خود، 

  :نام ميبردبا اکرام و تبجيل بدين ترتيب از وی  از آنجائی 
  

  لقاسم حسناـــــر شبی تا صبح ديوان ابو     هــــــــتو همی تابی و من بر تو هم خوانم به مهر    
     عنصرش بی عيب و جانش بيغش و دل بی فتن  نصری     ـُـــه عــاوستاد اوستادان زمانــــــــ

...   ...   ...   ...   ...   ...   ....  
   

  :نصری چنين ياد فرمايدـُعحکيم  از اوستاد خود در بيتیو 
  

  گو فـــــــراز آيند و شعـر اوستادم  بشنوند          تا غــــــــــريزی روضه بينند و طبيعی نسترن
  

ار، چاپ اول ، شارات زّوتنير سياقی، ا داکتر دب دامغانی، به اهتمام  ديوان منوچهری٨١ ــ ٧٩مأخوذ از صفحات 
  .، تهران١٣٧٠زمستان 

  :را به شکل ذيل  می آرد" عنصرش بی عيب و جانش بيغش و دل بی فتن "داکتر سياقی مصراع
  

  عنصرش بی عيب و دل بی غّش و دينش بی فتن
  

  .م به حافظه دارم، مرجح دانسته و همان را مدار اعتبار قرار دادممن مگر همان ورشن باال را که از قدي
  
شهرت دارد و ) کل عروس"(کلک آروس"مراد از انگورهای حسينی باريک و شفاف است، که به " کلک عروسان"ــ 

  .خسته ها از شکمش نمايان است
    .است" سيب"تلفظ عاميانه از " سيو"ــ 
، پخته می شود، يعنی پيشتر از هر نوع " جو" سيب که در موسم رسيدن نوعی از") نورس"بر وزن " (جورس"ــ 

  .سيب ديگر
  خوشرنگ، خوشبوی و بسيار نازک نوعی سيب خوش مزه، " نازکبدن"ــ 
  
و " خواجه عبدالصمد"و " خواجه عبدالسالم"، که عبارتند از هم گويند" عارف عاشق"را بعضًا " ان عارفان وعاشق"ــ 

  .ضامن کابل است" عاشقان و عارفان"مردم کابل معتقدند که . گانۀ دور و نواح کوه شير دروازهاز خواجه های چهار
  . کوه خواجه صفاء غنوده استاست، که در قول" خواجه روشنائی"تلفظ عاميانه از " خواجه ُرشنائی"ــ 
نام ه  را از همين سبب باين کوه. است که زيارتگاهيست در کمر کوه شيردروازه" خواجه صفاء"مراد از " صفا"ــ 
وقتی در سال .  خواجه روشنائی و خواجه صفاء هردو چشمه های آب مصفا داشتند.نيز ياد ميکنند" کوه خواجه صفاء"

از کاريزی که در باالی زيارت عاشقان . کابل رسيدم، از چشمۀ خواجه روشئائی اثری نيافتمحضرت  به زيارت ٢٠٠٢
چشمۀ خواجه صفاء را برادران . غلتان عرضه ميکرد، هم اثری نمانده بودو عارفان قرار داشت و آب مست و 

  . تر نميکندرا   خلق خداان آن چشمه ديگر حلقِ  آب غلت.پنجشيری ما قفل زده و در انحصار خود درآورده بودند
اجگان عبارت از خو) عارفان(و خواجه عبدالصمد) عاشقان(خواجه صفاء ، خواجه روشنائی، خواجه عبد السالم 

  .چارگانۀ دامان کوه شيردروازه اند
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 از گچ و چونه و در ارتفاعی نه چندان بلندکه با مسجدی مصفا، زيارتگاهيست، " پير اکرم خان"يا " قبر صوفی"ــ 
سردار اکرم " مرشد مراد و" صوفی. "کوه خواجه صفاء آباد گرديده استدامنۀ ، در برنگ مرغوب نارنجی کمرنگ

 ياد نيز " پير اکرم خان "را بعض مردم بنام زيارت وده است، از همين سبب آن بــ دوست محمد خان ــ پسر امير " خان
  .ميکنند

  ".سنگ کش ها"و در زير باالجوی و در زير گذر "  کاسه برج"ير زيارتيست، در ز" چارده معصوم"ــ 
  .قرار دارد) شهداء(بهـُست، که در گردنۀ ج"بابه چل گزی"قبر مراد از " چل گزی بابا"ــ 
تلفظ " کشاله دار"مردم کابل اين کلمه را همينطور . ــ شهدای صالحين ــ است" شهداء"تلفظ عاميانه از " وداش"ــ 

  .نوشتم" شوودا" بخاطر تلفظ درست و برابر کنندۀ وزن مصراع، آن را قصدًا .ميکنند
  . فراوانزيارتيست، در کنارۀ شهدای صالحين با چشمه ای غلتان و آب" خضر"ــ 
  است که زيارتگاهيست، در نزديکی پغمان) چل تن"(چهل تن"تلفظ عاميانه از  "چيلتن"ــ 

  است" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال مراد از " آزاد افغان"ــ صفحۀ 
  

  


