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 2018 اول نومبربرلین ــ                             هللا معروفی                                              خلیل

    
 

به ، انممیگذر "آریانا افغانستان آنالین" گرامی   که اینک از نظر خوانندگان  ،را مطلب مختلط منثور ــ منظومی

و در صفحۀ همان روز سروده  جانبازان وطنار و در وصف شهداء و و به افتخ 2012هشتم جون  تأریخ

 .مه بوداشاعه داد "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

 (2018اکتوبر  31)خلیل هللا معروفی ــ برلین ــ 

 

 جاِودان گردید نامت، جاِودان

 خطاب به جانبازان

هم ارث برده است، هستی و سر و جان اوست. مگر متاع دگری  که آدمیزاد از دستگاه آفرینش به ،واالترین ودیعتی

خود را در  که باالتر ازین است. متاعی باید به مراتب باالتر از همه چیز باشد، که انسان سر و جان و هستی    ،هست

 ،کسی ست. "آزادگی"و  "آزادی"رم  هستی قرار دارد و آن برای آزادگان فقط یک امر در رأس  ه   !!!قدومش میریزد

که در پای و در ازای  ،ستا ی جان میسپارد، شهید است؛ و عالیترین مرتبت شهادت آنسمقد   مقصود   که در راه  

 "شهید"  دری را در عوض  "جانباز" کلمۀ  ــ کهترجیح میدهم، دالئل خاص ه آزادی وطن کسب گردیده باشد. من ب

نیست، ولی وعده میدهم، که ضمن مقاله ای  سألهل این مدرین مختصر مجال کشودن مفص   یم.به کار بندعربی 

به کسی اطالق میشود، که  "شهید"همین قدر میگویم، که  فعالا مکتوم را باز کنم.  "غوزه"چون مستقل این نکتۀ 

ــ سرباختن را از روی ست  از ساختمان  آن پیداــ چنان، که  "جانباز"غیر ارادی سر خود را میبازد. اما معموالا 

 یابیم. می عربی در " "شهیدرا بر  دری "جانباز"  جحان  ست، که ر   به صورت ارادی انتخاب میکند. ازینجا اختیار و

ومه ــ انجمنی متوطن  متروپول بزرگ کانادا ــ تورونتو و ح   درککه افغانان با ،ست و سرافرازی به خود بالیدنای ج

هانی از شهدای مردم افغانستان" را به نام  ه اند و اولین دستاورد شان تجلیل از روز شهداء و ردنیاد گذاب"کانون یادد 

م هستند. آرزو میکنم ،ست؛ شهداء و جانبازانی جانبازان ما ف خَّ  ،که به حق سزاوار کسب این نام و ع نوان بزرگ و م 

 .جهان گردد ن  کران تا کرابلکه و  ؛، سرمشق تمام مردم حقپرست و آزادیخواه  ما در وطناقدام شایستۀ این کانون که

گویان  گویا و تحی ت از طبع درویشم تراویده است، تحفهشأندار  مقولۀ در وصف اینکه همین امروز  ،منظومه ای

 !!جانبازان وطنم باد!کافۀ نثار 
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 جاِودان گردید نامت، جاِودان
  

 ای سمند  ننگ و غـــــــیرت رام  تو

 درنوردد نام  تو ـتیــای دو گیــــــــ

ع ـــــال   ـرشعــــــــــــ لۀـــق  بام  تو م 

 انعام  تو ـــور  ـت درخو عــــز   شأن

 عام  تو ـربان فیض  ـقـــ ،ان ماــجـــ

 نامت، جاودان جاودان گـــــــردید                          

 هرگـــــــــز نبودت آشتی دوــــبا ع

 خنجـــــر  دشمن چــو خس پنداشتی

 سر بگذاشتی ت  ندر پشــصد سکــــ

 ــن تو کاشتیـتخـــم شوکت در وط

 سر افراشتیه ــی بـاز شرف تاجــ

 نامت، جاودان ان گـــــــردیدجاود                          

 ست زندگی در بندگی چون بردگی

 ست ـوردگیمایۀ سرخـ خود بندگی

 ست بردگــــی سرچشمۀ شرمندگی

 ست زندگی در بندگی، کـی زندگی

 ست ــــــی در چنبر آزادگیزندگـــ

 ننامت، جاودا ــردیداودان گـــــج                          

 

 تذکـــرات:
عالیمقام پورتال بزرگوار و پرمتن همکار  در بند دوم از مثنوی    "خنجر دشمن چو خس پنداشتی"ــ مصراع 1

الهام  ــ صاحب ــ تیموری تیموریتیمورشاه  ، شاعر آزاده و شیرینکالم جناب"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

 گرفته شده است، آنجا که فرمایند:

ان را چـو خس پنداشتی      در ره  حفظ وطـن جـان باختی   تیغ بر 
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پورتال را  2012سروده شده، صفحۀ امروز هشتم جون  "روز شهداء و جانبازان"که به مناسبت  ،این مثنوی زیبا

 مزین ساخته است.

که  ،د، که هم وزن را برباد میدهد و هم مفهومی راشوطه نغال  م  "سد   سکندر"  بند دوم با درسکندر"  "صد ــ 2

هاجمان بی"صد سکندر"  کر بگیرم.خواسته ام ازین ترکیب  ب   که در طول تاریخ  ،ست شماری مراد از یورشگران و م 

 بر خاک پاک ما تاخته اند.

 

 

دان دان گردید نامت، جاو   !!!جاو 
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