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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 
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 Political سياسی

   
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠١٠ آگست دومبرلين ــ 
  
  
 
  
 
  

  قــــــار و ناز بتان نمی ماند
  فتنه تا جـــــاودان نمی ماند

  

که در صفحۀ  "انتهای ظلم ظالم" زير عنوان "ناظم باختری"ب استقبال از غزل جنا
   :رديده بودـنشر گ" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال ٢٠١٠ اگست ٢مؤرخ 

  
  ــان نمی ماندـــگلرخ  )٢(       نخرۀناز بتان نمی ماند  و )١(ارــــــق

  در  ميان نمی ماند      عــــــــاقبت   سيم تنان ـربایعشوۀ  دلـــــــــ
  ان نمی ماندهــــــم  دی   موسم      يز نوبهار آيدـــــــــــفصل زرخ

        باد  تند  خــــــــــــزان نمی ماند نوحــــــه کندنفخـــــۀ  نوبهار 
   نمی ماند)٣( ُوران نجــو کنغمۀ بلبالن شود چــــــــــــاالن      بوم  

        خــــوِف نقص و زيان نمی ماندماندو جور و جفا نخواهد  ظلم 
  فتنه های  قـــــرون  فرو خوابد      غـــــدر و غـبن خسان نمی ماند
  عمر کـــــوته  نگـر، اميد دراز      گه چنين  و چــــــــنان نمی ماند

  اودان نمی ماندـــــــــــجـ      فتنه تا نمی ماندايـن زمين  و زمــــان 
  ان نمی ماند     اشک  بيوه زنـــــــــ و يسير ـــۀ  يتيمـــحــ و نو ناله

   نمی ماند      ستم نــــــــــــــــاکسانواهد شدـبسر بخجرت  دور ُض
  ــان نمی ماندــــــزمــ      فتنۀ  اين  ر گرددـــــ سح مادروطنشب  

  در آن نمی ماندنسل  شيران  وطـــــن کند آزاد      اجــــــــــــنبيها  
  مــــام  ميهن همی شود  معمور      وطنم  خــــــــــــاکدان نمی ماند
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   بدان نمی ماندــّـرــشک و  هدشه شيرين است      چنظم ناظم  نگر 
  "ان نمی ماندزمـ  و ينزم هــم       اقبت اين جهان نمی ماندـــــعـ"

  "خليل" نوشت اين نشائد  که بر
  بی نشان نمی ماندبی فـــــــر و 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توضيحات
" قار و ناز"مثال برجسته ترکيب . هم بسيار استعمال ميشود" ناز"ا است که توأم ب" قهر" از تلفظ عاميانه" قار" ــ ١

  .د بکثرت ديده ميشواست، که در زبان گفتار کابليان،
  : گويند و يا گويند "ناز و نخره"است؛ چنان که " کرشمه"و " ناز"اصطالح دری کابلی و در معنای " نخره" ــ ٢
  .نخره کرده می آيد"
در ادبيات ". کنج ويرانه"يا " کنج ويران"يعنی " کنج وران"است و " ويران"تو و در معنای لغت زيبای پش" ُوران" ــ ٣

  .بسيار استعمال ميکنند"  خرابه"و " ويرانه"با  را در ارتباط " بوم"دری 
  


