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ولی احمد نوری

هموطنم عزیزم جناب "حیدر کمال جویا" ،فرزند صدیق و میهن پرست و صاحب استعداد عالی و ملکوتی!
ت با حرمت به شما!
سالم و محب ِ
شعر عالی تر از عالی و میهنی یی با صدای گیرا و ملکوتی با کمپوز واال و آهنگ باال و دلنشین شما را با
شوق و آرزو دو سه بار با گوش دل شنیدم و حظ بردم و لحظاتی با شما و با نوای جانفزای شما به سرزمین
زیبا و هر دل پسند افغانستا ِن بزرگم رفتم و قطرات اشک عشق وطن را نثار آن مردم به خون خفته و آن
سرزمین به خون نشسته کردم.
بسیار آرزو دارم بدانم که این شعر زیبا و پر هیجان و پر شور عشق وطن از کیست؟ و کمپوز آن را کی
ساخته است؟ این گلمهره های شعر بسیار به اشعار و سروده های جاودانی حضرت خلیل هللا خلیلی "خلیلی
افغان" شباهت دارد ،نه تنها شباهت بل همان سوز و درد عشق وطنش را به شنونده می رساند .و عین بزرگی
و صالبت این شعر استاد بزرگ "خلیلی افغان" ،پیامبر شعر و ادب دری و خداوندگار سخن را دارد و من
این شعر عالیتر از عالی و میهنی را به هموطنان عزیزتر از جانم منحیث تحفۀ سال نو میالدی تقدیم می کنم.

می کـنـد شفـق گـلگـون ،آسمان کابل را
تا کند به خـون ،تصویر داستان کابل را

آفتاب آن مــرده ،نـو بهــارش افسرده
سیل اشک و خون برده ،بوستان کابل را
آن نسیم مستانـه ،تحفه می بـرد هر شب

بر مزار مـه رویان ،ارغوان کابل را
از 2 1

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

سرو سرنگون گشته ،سبزه تر ،بخون گشته

بخت واژگــون گشته ،باغبان کابل را
چون کبوتر مجروح ،هر نفس بخون غلتد

مرغ دل چـو یـاد آرد ،آشیان کابل را
اگر امکان آن نزد شما هنرمند چیره دست موجود باشد که این سرودهٔ جاودان "خلیلی افغان" را هم کمپوز
نموده و با آهنک زیبا و صدای گیرای خود به دوستان تان هدیه کنید بزرگترین تحفۀ جناب شما خواهد بود
به ملت سرفراز و ادب پرور افغان و به روان پاک آن شاعر بزرگ زمانه ها و قرون جهان.
این بود عرایض این دوستدار تان.
با تجدید سالم خالصانه و حرمت صمیمانه .ولی احمد نوری

هرگاه مایل باشید مطالب دیگر این نویسنده را مطالعه کنید ،بر عکس کلیک نمائید
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