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 صفحه 3 از 1  ه  شمار
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 05/10/2019                    م. اسحاق نگارگر

 و معلم بزرگ  به یاِد استاد
 "حبیبی" مرحوم پوهاند

 به مناسبت روز معلم

 اوستـــــــــــــــــادا!

               

 

 

 

 

 

 

 گراستاو در دسِت این بازیدیِر ـرۀ تقُمهــ آدمی محکوِم بازی های چرخِ اخضراست

 است خاکستر حاصلش یزم هماناـسوخت چون ه هیزمش مکنت کورۀ سوزان و این جهان خود

 استراست و ِل اسپندانیی اصطبــــز اوفکِر  روجِ جان خبرُعــــــ دارد ازـصاحِب مکنت ن

 راستــرا اِستمگ رکهـذلت ه زند برخاکِ ــمی ای رازـواَنَدش دانــــرخپاداش و کیفــــــخانۀ 

 است ها که بینی پرپرـُگل ِل دانش دگرزُگــــجُ  ارــــرُگلی داری بِکـــــارستاِن گیتی گــبه در

 است راِب دیگرش ِم اندیشه اش هر دمـــخُ  در تالش سعی و ه ازـــازم کرِد دانشمند را نـــم

 است کاوشگر خود دِ ـوج با ،خستگیـشب بی و روز اِب عقول ر اربـب ۀ غامضـتـد نُکــگشای تا

 است رب در ه آریـل ـ حُ  این تاد راـحضرِت اُس ینــو یق مَود عـلـدل بُ ـرِد صاحبــادگاِر مـی

 است ورـچراغِ ان کف جو درـُجستُ  رکه را ازـه قـریـی طــان طجادۀ تاریِک ج د درـــمی ُکن

 درِد سراست زانکه خود هستی چشم بربندم ز رمی اشـگ دـستان خود از راــوتا ماده ای کـب
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 3از 2

 ه ام امشب دروِن ساغـــــر استــــبادۀ دیرین بازن که ـمی کنم یاد ازشراب سخت مرد افگ

 رانه سر شوِر جوانی ُمضَمر استــــدردلم پی ـاردربگذشته هـــِد فکـوالن سمنــــمی دهم ج

 است  اورــاضی عجب یک کشوِر پهنــــکشوِر م اقلیِم حال ن ازــاضی مـکشوِر م می روم در

 راستـــض یاِب آن گرامی محضـــخاطِر من فی ِد پیـــــراـــه سوی محضِر اُستـوقم بــــمی بََرد ش

 راستــشوقم رهب و وانی شورـمی روم سوی ج رم تلخیی حالــاطــخ َرد ازـاضی می بَ ـــشوِر م

 ور استــخــــــ لقش اندرــآنکه ناِم اوستادی مط ه کیست؟ــاُستاد می دانی ک رفان دارم ودرِس عِ 

 است ـام آورم نــــــــــر وعالِ ــعارِف روشنضمی انــــلبــ ِد ملیحش برــنـردیست لبخـمهــــربان م

 است رـوهگــــــ علم بحــــرِ  از سینۀ جوشاِن او لیکن روحِ او بیشک بزرگ جثه اش کوچک و

 و اختر استـــاللتــــ ا پُرآسمـــــاِن معـــرفت ر همی خواند ولی ـزتواضع خویش را عاجــــ از

 است صاحب جوهر چون تیغِ جوهردار او فکرِ  انـــــــارفــای عــــنشیب نُکته ه رد فراز و در

 است پرور دانش فرهنگ و ای خوش آن ملت که با یمـتـُورا نشنـــاخ درِ ـی دانشی قــــــــبس ب ا زـم

اص دریفکِر اوغـــــــــــ ـــرانــای ژرف وبی کـــــــشعِر موالنا بَُود دری  خاوراست ای حکیمِ ــــو 

 ر استدامانش همه یکسر کراهت منظــ شت ود اوستــــادا!کشورت را سوخت اینک دسِت جنگ

 است رها مظهـــــنـف تـیـی را قساوت حـدگانـزن ـردند زاری گـــــــان ُکشته مـوانـوجـدا! ناوستـــا

 است رپیغمبـــ شر ی وــداوندرت خـــفـمی ُکند ن حیف و ردوتی محبت ُمـــــالهـ عشقَ  ـارِ در دیــ

 است حشرم ــاره روزــرُدِم بیچـــــمسِر این  رـب ناِر خـــــود ببیــــــدی ن درــکُ  ! چشم وا اوستادا

 است احمرمردم ون دشت ازخ الله اش پژُمرد و گخویش را بنگر که از تَف باِد جنـ ارـقندهـــــ

 تعُصب لشکر است آنست و دارـل فرمانـجهـــــــ ــهتاختو سپـــــــاهي ـدیــــــاِر ت اوستـــــــادا! بر

 است عسکر وحشی ،مـمنصبش بیرح که صاحبزان ه جوـپاِه کینای این سـفـج م ازــویــــه گـــمن چـ

 است حقیقت شهپـــر ـقِ را عشـــــــــباِل پرواِز ت وزــرا هنــــن زیـــــکُ  پرواز رم ترـــگ ! اوستادا

 است م کرـالـاِد ما عم و بر فریــــسخت بی برگی وخت! کشورت در آتِش دوران بســادا ـــــــاوست

 است ارا اژدرــــکه م ررا بنگـــــماج نفِس کافر اقنفـــ ردی تو مـــــارا ازـــــک ! برحذر اوستادا

 زر است سیم است و بندِ  طرف در ا هـرهـ روآب ـا داده ایمــوس هـدسِت هـ خـــویش در ـاراختیــ

 است رـــــتارِک شـــان افس ـرذلِت آوارگی بـــــ نبیـــ درــــــی قــــــه آوارۀ بــ! این هم تاداـاوس

 راستــــهاج ،گر زِن افغـــان درینجـا هست تنها کرد وارـــــخ ـارترا حقــ ! شملۀ مــــا اوستادا

 است رـــــاِر شب به هرجانب جهـالت ُگستدر دی ـل ـــــاوستادا! ملِت خود راببین کـــــــزروی جه

 است بی کمالی مضطر ن کزببیـــ سرزمینش را فــروزان شمع بود بوعـــلی فانـــوِس حکمت را

 است مصدر ه آن رامشتق بَُود این خط دانش ار شکوه وعظمِت پارینه اش م ازـمــن چـــه گـــوی

 است رنعِش پای منبــ ُمــــردۀ بیکس که نعشش، ادد دل وـع امـــــا، دایی ُشد امـــاِم عصربـی خـ

 رابتراستـــــد آخدسِت ُجغـــ هـشاهبــــاِز تــــوب ــاران کرده شکــــــــفتنه های غرِب م ! اوستادا

 است رــــــمکِر اومارا همــــــاننِد خسک دربست ـربـــادا! ما اسیـــــِر ترزبانی های غـــــــاوست

 است شرق زانرو الَجَرم کانوِن صــد گـونه شر روسپی ایــــــــن  ر عشوۀُشد اسیـــ اوستـــــادا!

 است عنتر را اره اواین بیچ غرب لوطی است و ـه روکـــاروان بی راهــ ل،ـــافساالرغـ کاروان



  
 

 

 3از 3

 ست رـــعالجش نشت ـکرـپی افُسرد در خون اگر انـای مــدر رگ ه  ا افُسردهـوِن مـ! خ تاداـاوس

 است رــــاخـگ آتِش ما نیست خاکستر، اگـــرچه سخت اندــــنمـــد پیچ در مارا ددرد وغم هرچنــ

 ؟در استـماین چــــرا پوِر افغان را حاجت روزِ  غ!ـــــا، ای دریما هرجانب فراوان است دوست

 ِل آذر استـــآن آتش خـلی سال ها ُشـــــد دل در وِر عشقـــش روختی ازـه ام افسینــــــ آتشی در

 است ــرــدسِت فرعوناِن گیتی بی م شکوه ام از ین درِد خــــود نـــالم به توــدامـک از ! اوستـــادا

 است ن پیکرـُمــــــرغِ آتشبـاِر آهایش ـــــــاژده ــهتــــــافـ" حقیقت ی اسپک سه پــــــا تاِن "ــداس

 است ن ُکدامین کشورـردمست ویـکاین کدامین م نی شناختنتوا گـــــربیـــــایی باز ! اوستـــــــادا

 است دایش یاورــخ باشد، گــر ُدعــــای لطِف تو سیـک بی در ه بیکس شد وطن،گرچــ ! آوستادا

 است" یرون درــه بخانۀ آیینــــ ه داردــــــچ"کان ذرم شنـــوـــــندم ولی ُعـــب همی بـ! ل اداــاوست

 است رـعمری سپند وداغِ خجــلــت مجم دل مرا ـدمایب بُــرت غــمحض از بار یک دو ادا!ـاوست

 است رـخنج و کی جای تیر غالب شود َردچون ِخـ ـیدگــــــــــرِد زنــبَ ـنَ د درـــل بایـی راعــــقـآدم

 ـدارم هیچ غـــمـد شایــگان امـــا، نــه شُ ـیـقـــــاف

 است رـاکرا خود چـشایگـــانی شعـــــر زیبای م

 

 برمنگهم ـــ برتانیه 2007دهم جوالی

 

 آن در و حضرت ابوالمعانی "بیدل" است : مصراعِ تضمین شده ازتذکر

 "هرچه" آمده است. ، به جای "کانچه"

داستاِن فوکلوریی" برادراسپک تو به سه پا آمده بود" قصۀ شاهزاده ای است که درپیکِرخواهرش اهریمن خانه واورابه 

انوش بدل می کند که همه اطرافیاِن خودرامیخورد وهنگامی که برادرش برای نجاِت او می آید شاِم اول دری اژدهای

.میگوید:"برادراسپِک توبه سه پا آمده بود" تا همه اسپ رامیخورد وقصِد خوردِن برادِر اسِپ اورامیخورد یک پای

  راازاین بال نجات بدهد. خودرا میکند اما،برادرمی تواند خواهِراژدهای خودرا بُکشد ومردم

 

 

  تذکر:       
د ه کنند، میتواننرا مطالع ۀ معززها و مطالب دیگری از این نویسند سرودههرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که 

 فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند. عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به بر یکلیکبا اجرای 

 
 

           
 "حبیبی" مرحوم پوهاندو معلم بزرگ استاد  یاده ب
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