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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ دسمبر ٢٤برلين، 
  

 
  "اسير"استقبال از استاد 

.  می آورندموجدهميشه به " اسير" فخر الشعراء اشعار و منظومه های استاد سخن،
" ماههاست که هر روز پارچۀ جديدی از استاد را در پورتال افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان
. ميخوانم و حيران می مانم، که کدام را اول تر استقبال کرده و طبع نوآموزم را بيازمايم

و زيب و به پورتال اهداء کرده اند، " قسم ترقانک کرزی"پارچه ای را که استاد زير عنوان 
 ، گرديد، نه تنها بسيار گيرا و نماينده است، بلکه در ٢٠٠٩ دسمبر ٢٣زينت صفحۀ ديروز، 

  . بحری سروده شده است، که در آن هرگز طبعم را نيازموده ام
  کجا؟" چشمۀ آفتاب"کجا و " شمع ما"اينست که حاال اين کار را ميکنم، با اين وقوف که 

  "جا؟بحر طوفانزا، سراب آب ناپيدا ک"
  :بگوم که
  .ّرای حکيم ناصر خسرو بلخی می اندازنده های اين بحر مرا به ياد اشعار غـسرود

  
  ز خطۀ المانـ ز  مغ ــزار  طراوت،ز مرغـــ        و زينت خوبان رسيد چامۀ  نغــــزی به زيب

   دوران و  ز  ذروۀ  گويد  ـن       ز اوستاد  سخــــ در ادبکدۀ نظم چکامه ای که تــــــــــــراويده

  ز سحـــر شعـــــر بيارد سروده های دل انگيز      سر و برش به نکـــوئی، به سان بخت جوانان

   ناله  و افغانسفير  ،   شيون  و  ماتم چه چــــامه ای  که  نمايد  ز دل عبور ستم را      صفيـر ِ 

   عـُسرت مردم،  ز صبح و شام غريبانوزز ر      اللۀ افغان ُس د  و  دارــن ـــــروزگار  سخ ز 

  ـرو  و کجبين      که کرده خـُرد يکی را  و ديگـــری شده شادانگاليه ها بنمايد  ز دهـر  کجــــــ

  يکی نموده  سرافــراز  و  صد هزار نگونسار      دو لک نشسته بخاک  و  يکی به تخت سليمان

  بخت      که لخت قلب فروشد  به پول يک دو سه تا نانحکايتی کند از آن سفــــــــــيد ريشِ  سيه

  به ياد آرد از آن گه،  که گـــاِه امن و امان بود      وزان صفا و محبت،  که بود و نيست کنون آن

  ز هموطـــن قصه آرد،  که خفته در وطن غير     وز آنکه در وطن خود ،   بود  حقير و پريشان

  ر بيکسانـ وعمبخت که خير و بهره بگيرد  ز شکالمِ  معـزز     چه خـــوش سرود  سخندانِ  خو

  "که داده آب رخ از کف، شده حقير و پريشان؟      اللۀ افغان  رفت  بر ُس  ستم هچـ! خدای  من"

   ظرافتهوش  و طبعِ گرت هست  من ا ِ ليلـخ

   و  آر قصه به پايان  ــــن  راميار صدع سخـــ


