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 27/07/2018                                          هللا معروفی                                              خلیل

 

 یادداشت:
آسای نیویارک نوشته شده و در صفحۀ  در شهر زیبا و افسانه 2009جون  23مطلِب حاضر، که به تأریخ 

، اینک از نظر خوانندگان منتشر گشته است ــ آزاد افغانستان""افغانستان آزاد در پورتال  2009جون  25

ۀ و طینت واالی شاعر دلسوختبی ریا . درین نوشته از شخصیّت میگذرد "آریانا افغانستان آنالین"گرانقدر 

او به  سحر کالم و عشق و عالقۀ اعالیو از است؛ سخن رفته  هللا ناظم باختری" "الحاج خلیلوطن، جناب 

 ."افغانستان"زیبا و محبوب دلهای ما،  ای وطنِ وطن و ابن

 (2018جوالی  26خلیل معروفی ــ برلین؛ )
  

 فغانا آور   نام ر  ـــــشاع

 "الحاج ناظم باختری"

 !!!و دیگر خاک نیستت اکبهتر از خ      ـاِن گــرد و خـاک توقرب !ای وطن

 !!!فالک نیستگرد و خاکت درخوِر ا      شود م" میۀ چشمان "نــاظـــــُسرم
 

ر درا  هللا ناظم باختری" خلیل "الحاجو وطنپرست افغان، جناب  دلسوختهاز طبع شاعـر  "سیل اشک"غزل 

. خواندم و خواندم، تا رسیدم به خواندم، "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتالــ  2009جون  25ۀ صفح

ت، معنائی بس عظیم را افاده میکنند. حیث یک کلیّ ه و بد بیت اند و هرهردو شاه رفتم. و از خود بیت باال دو

بیت را مفهوم این دو دوست میدارند، بیشک  "پرستش" دِّ که وطن خود را دوست دارند و آن را در ح ،آنان

 ور است.  وطن، شعله عشقیابند، که در سینۀ شاعر چه آتشی از مییابند و درست درمیدر

را ُمدام با عالقه میخوانم و از آن لذتها میبرم، خصوصاً از افغان  انافشرشکّ زیبابیان و اشعار این شاعر 

ن راسخ و راستی "افغان"خالق این اشعار یک  د. بدون شکمیدم "افغانستان"ما  وطنِ  خوِش نسیم که  ،اشعاری

 "افغانستان عزیز".است و یک دوستدار واقعی 

در زید، یا  که در شمال عالم می ،قی نداردفر آید؛ که وطن خود را دوست دارد، خوشم می ،کسیز هرمن ا

هر  میدانیم، که خوبجنوب و یا در جابلقا و جابلسا؛ مسلمان است یا هندو و یا یهود و گبر و ترسا و نصارا. 

ه ک ،به زادگاه و پرورشگاه و وطن مألوف خود عشق میورزد و شاید هیچ کسی را نیابیم بالذات فرد بشر

شۀ بیشتر برداشته تو هعطیّ د. اینقدر هست، که کسی ازین عاری باش عاریِ  ازین ودیعۀ مجبول و فطری،

 د.ردگنمیبر نمیگذرد و یا توشه ولی ازین مسیر هیچ کس بی ؛است و کسی کمتر
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خلق  ۀماز ه ینو افغانان آزاده به یق ؛"وطن"و دگر  "آزادی"اند، یکی  ترین" "مقدس نزد آزادگان دو چیز

از هوا گرفته نشده  برداشت من است ــ و این سخن که ،بیشتر دارند. طوری المامِ بدین دو عطیۀ الهی  ،عالم

از همین خاطر  !!!نباشند "دو"این  ، عاشق و حارِس "افغانان"ــ شاید هیچ مردمی در جهان به اندازۀ است 

و  لم آزادیع   لیباختند وریخ، سرأمام ادوار تباشندگان ارجمند این خاک پاک، در ت ؛ یعنیکه افغانان ،است

ادوار و فراختند. و علت عمدۀ معارِک مردم ما در مقابل بیگانگان و متجاوزان در تمام ادفاع از وطن را بر

، در درجۀ بعدی برجسته میسازندکه بعض کسان  ،را "دین اسالم". فکتور ستها، همین دو فکتور ا زمانه

 نمیکرد، معلوم نبودوطن جزِء ایمان است( را اعالم  )حبِّ یمان"اإل ن  مِ  الوطنِ  ب  "حُ قرار میگیرد و اگر اسالم 

هم از آزادی  اسالم" دینِ "، پیش از خاکگر مردم این یز طرف دا ؟؟افتاد؟ جایگاهش درین عرصه در کجا می

در بدون هرنوع شک و شبهه، پس اسالم در زمینۀ دفاع از وطن، حراست کرده اند. با متانت  و وطن خود

 "حامالنِ صد و پنجاه سال مقاومت سرسختانۀ این سرزمین در مقابل استیالی دوار دارد. ت قردرجۀ دوم اهمی  

 ست بر داعیۀ من، که کس نتواند انکارش کرد. ، شاهدیاسالم"

ور شبا چه ولع و "افغانستان" و  ت""افغانیّ و  "افغان"که در آن از  ،برگردیم به اشعار ناظم صاحب باختری

 را در وجدانِ  "سه"این  ،داردرا در سر  ت و افغانستان""افغان و افغانیّ دعوای  ه، کو عشقی یاد میگردد. وی

 :چه زیبا میسراید "دعواگر افغان"اشعارش میپرورد. در مثنوی 

 

 دعـواگر افغان

 نصری کردم بیانـعُ  ـو شعـرِ ــهـم کاروان       نی چ ،ی را شدمنـــی ســنائ

 روی زمین رۀشهـ ،دیو سعـــنی چنشین        خلوت فظِ ون حـاـچ ،ی شدمن

 ون شدم       نــی چـو سقـــراط و نه ناپلیون شدمالطــمثـل اف ،نـی حکـیمی

 یرر و نی سفــو نی دبیـ ،رــی وزیر       نپادشاه و نـی  وزی ،ی شدم مننــ

 کارش رِ یـاور و مــــــی شدم سریـقـه دار       نــاّل ـی شدم والــی و نـی عنــ

 دمِر نــــام آور دوران شـــــــــاعــشدم       ش ـر افغـان"ـــواگـ"دع ،تعـاقب

 تدا خـواهم به "نـاظـم" معرفـشش جهت       از خـ ؛کرده راهمگم روِ ــره

را چنین  دانی از مجاهد""قدررا در هر کجا باال میکند. مقطع پارچۀ  وطن" بِّ "حُ  لمِ باختری ع  ناظم صاحب 

 :آراید می

 ت درجِ تاریــــــــخِ جهان شدکه نام       نامت ود قــربانِ ش ناظم"ن! "وط

 :چنین آرد عید" "روزِ  ضمن منظومۀ

 تم نیسته دسبن دارم و که وط      داد از بـــــــراِی خداداد و بی

گرد و خاک و خس و ۀ ه ذرّ و عشق به ذرّ  وطن" بِّ "حُ  ،خویش "ِ اشک "سیلِ  باشکوهِ  منظومۀ ضمن ولی

 :یدفرمامیراجش میرساند، وقتی را به مع این خطۀ پاک خاشاک

 اک نیستـو دیگر خـاک  تبهتر از خـ      اک توخو  ان  گـــــرد ـربای وطن قــ

 افالک نیست خور  در ،اکتـخگــرد و       شود ُسرمۀ چشمان "نــاظــــــم" می
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 که اشعار ،باریفغانستان را خوانده ام. هرت و امن در بسا اشعار این شاعر وطنخواه، داعیۀ افغان و افغانیّ 

وقتی به ابیاتی میرسم، که از  و خوانمنشر میگردند، همه را با عالقۀ خاص می   AA-AAایشان در پورتال

لول باالست؛ گوئی از خویش میروم، در مخیلۀ شاعر حُ  "آزادی"و  "افغانستان"و "وطن"  نازنینِ آنها عطر 

 میکنم و افکارش را میخوانم.

 :میدهدت و آزادگی را چنین سرحریّ  ، داعیۀت""افغان و افغانیّ ، در پهلوی گزند انتقام""در اخیر پارچۀ 

 زدور راغیرت و مُ  بی ،کس ت بوده است      خوش ندارد هیچی  ـرــدر ُحـ ،قــوم افغان افتخارِ 

 ارعــۀ محصور ـقل ــن وـمـــردان را ببیسفــر بربسته انــد       شــیر غیرت و افغانیت رخـتِ 

 ـــمور راهــــــواِی گلـــــشِن معــ ،بلبل هنوز هم در قفس اُفتاده است       آرزو دارد نــــاظــم  

که ظاهراً از  "جشن استقالل"،جناب ناظم در بسا اشعار خود، دعوت به وحدت میکند، حتی از منظومۀ 

 :را میخواهد زیدهگُ  وطن سخن میگوید، نیز این رسالتِ سرتاپاِی  چراغان شدنِ 

                                                                           

 با نظرداشت  جشن  استقالل

 همه پشتون و دیگان ر همه اقـــواِم افــغان       مـبارک بـرــبارک بـم

 انـر فـروزــشود آخ ســراســر ملِک مــا باال و پایان       فـروزان می

 بندان       به کـابل جان و کـاپیسا و پـروان آئینه ،شود به هـر جـــا می

 و لغمان رهــار، اســدآباد ـه ننگببـه پکـتیــّا و پکــتیکا و مـــیدان       

 به لوگر و به غزنی و به وردک       به اندخوی و شبرغان و سمنگان

 دخـشانبـخ و بـامیان و در ـــه بلببـه قــندّهار و ارغنداب و زابُـل       

 رغــانـار و تـاشقُ ــندز و تخـبه هرات وچخانسور و به هلمند       بـه کُ 

 بـه اندراب و اشکاشم به نهرین       به غورات و فراه و در اُرزگـــان

 نجاِت میـهن و جشن و چــراغـان       :ــان هللاِ غـــازیــر امببارک م

 اـیرِق مبنشاِن  "مـــنــاظــ" وـــــــگب

 ُدرخشان است و سرخ و سبز سیاه و

افتادگان و  پای از ه حالکه دلش ب ،سخن دارد و در حالیزیاد درون اجتماع نیز بسیار  تناقضاتشاعر از 

 ین""روز واپسکه ضمن پارچۀ  ،میکند؛ چنانبارگان مو ستنثار ظالمان  سرشارسوزد، نفرت می ستمدیدگان

 : که ،مظلومان پرداخته و دعاء میکندن و رنجبرا به استمالتِ 

 رازان بــر زمـین باد!!!ردنفـــگ ر  س

 روز  واپسین

 شان همین باد عـرِض حالِ  یاز وآتشین باد       ن ،ــــندانـــواِی دردمـــنــ
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 العالمین باد رب   ها       قــــبول بـــــــــارِ  از سوِز دل ،شـب نیـمِ  ــایِ ــدعـ

 تیری جاگزین باد ،ـه بـــاِل بــــازبی آزار را صید       ب رغـاِن ُکند  مــــ

 بــر زمین باد ،فــواره       الهی شـــاخِ کــبرش ،ر بــر هـــوا دارداگر سـ

 روِز پـسین باد ـمِ ـاست       مسلمان را غــــــ جهان و زندگی یک امتحان

 رازان بــر زمـین بادــفــ ردنافـراز       سـر  گن سـرـزان را کُ ــالهی عاجـ

 چنـین باد ،دا بـاشــــانت       مسلمان هــرکجــدیبـاار و ــــوقــاو بـ صبور

 ، زیِب نگیـن بادهرزد گُ ـر  ریـــربت       اگــدر ُملِک غُ  ناظمشز کلِک 
 

 :میسراید کنانآرزواخالص  از سرِ  "معروفی"و 

 ر انگبین باداو میس   ز کلـــــــــــک   اش افـزاید ایزد       «ناظم»به عـمر 

 ان است و جهانبان       سعادت چاکـــرش، ایمان قرین بادــالهی تا جهــ

 

 (2009جون  23نیویارک ــ خ. معروفی ــ )

 

 

 


