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 2019 فبروری 8 برلین ــ                                                                                 هللا معروفی خلیل

 

ور حضبرگرفته و تقدیم  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" خود در رشیفآ 2009دسمبر  24صفحۀ را از  مطلبی منظوم

مراسم »، معنون به ین قلما ال مقالۀپورتآن  2009نومبر  بیستمصفحۀ میکنم. در  "آریانا افغانستان آنالین" خوانندگان

ر دو  "اسیر" الشعراء استاد محمد نسیم ، که با منظومۀ جناب ملکشر شدن «" حامد کرزی در "سالمخانه""قسم ترقانک

ستقبالی م، انارمیگذ ر خوانندگان ارجمنداز نظاینک آنچه را بدرقه گشت.  "قسم ترقانک کرزی"زیر عنوان هیئت قصیده، 

 .ۀ استادمنظومهمین  ست از

 قسم ترقانک""استقبال از 

 

 

که هر  ،ماههاست آورند. همیشه به وجدم می"اسیر"  الشعراءفخر استاد سخن و و دلکش دلرباهای  عار و منظومهاش

ر تمیخوانم و حیران میمانم، که کدام را اول د افغانستان"افغانستان آزاد ــ آزا"روز پارچۀ جدیدی از استاد را در پورتال 

به پورتال اهداء  ترقانک کرزی" "قسمبه ن ، که استاد معنواستقبال کرده و طبع نوآموزم را بیازمایم. پارچه ای را

است، بلکه در بحری  د، نه تنها بسیار گیرا و نماینده، گردی2009دسمبر  23ت صفحۀ دیروز، زین کرده اند، و زیب و

 ، که در آن هرگز طبعم را نیازموده ام. سروده شده

 "شمع ما" کجا و "چشمۀ آفتاب" کجا؟که  ،که حاال این کار را میکنم، با این وقوف ،اینست

 

 آب ناپیدا کجا؟" "بحر طوفانزا، سراب  

 اندازند. می "بلخی سرو  حکیم ناصر خ  " ّرایهای این بحر مرا به یاد اشعار غ سرودهارزد اگر بگویم، که  می

 خطۀ المان مغـز  ز  راوت،ـــطــزار وبان      ز مرغـــــزی به زیب و زینت خنغــ ـــامۀرسید چ

 روۀ دورانذ   ز و دـویـــن گسخـــ ،ادـــم      ز اوستــــنظ دۀــــدر ادبک راویده، که تــــچکامه ای

 بخت جوانان ای دل انگیز      سر و برش به نکـــوئی، به سان  ــه ر بیارد سرودهشعـــ ز سحـــر  

 و افغانـــر ناله سفی ،مــــماتو  شیـــون صفیـر  ستم را       زداید ز دل گــذار   که، چه چــــامه ای
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 ریبانـو شام غ ز صبح ع سرت مردم، غان      ز روز  ــــو س اللۀ افد، دار ــنــسخـار ــــز روزگ

ـو کجبین       ـــالیه ها بنماید ز دهـــــر کجــــروگ  ری شده شادان، و دیگـرد یکی راکه کـرده خ 

 سلیمان یکی به تخت   و خاکه لک نشسته ب ونسار      دوــزار نگــهیکـی نموده سرافــراز و صد

 به پول یک دو سه تا نان قلب فروشد سیهبخت      که لخت   فـــــــید ریش  د از آن سایتی کنـــــحک

 که بود و نیست کنون آنوزان صفا و محبت، اه  امن و امان بود      ـکه گـــ به یاد آرد از آن گه،

 حقیر و پریشان وز آن، که در وطن خود، بودن غیر     ــکه خفته در وط ز هموطــن قصه آرد،

 عمـر بیکسان و بختز  که خیر و بهره بگیردز     معـزّ  سرود، سخندان  خــوشکالم  چه خـــوش 

 ، شده حقیر و پریشان؟"رخ از کفبر س اللۀ افغان      که داده آب رفت ه ستم ــدای  من! چـــــ"خ

 ظرافت و هوشعقل و  ،رت هستاگمن  " خلیل"

 ایانــآر قصه به پ ، وران میار صـــدع سخــــ
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