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 خواه، وطن شاعرسخن 
 نمی میرد قیصدمحمد عثمان  استاد

 
شانزده سال قبل به رحمت خداوند پیوست اما سخن او همیشه تازه و هیچ گاهی  "عثمان صدقیمحمد "مرحوم استاد 

مخمس  ؟....شد )چهمرحوم صدقی تحت عنوان شعر زیبای  هنمی میرد. هموطنان صاحب فرهنگ مطالعه می نمایند ک
که برای من  "محمد عثمان صدقی"مرحوم   را ترسیم می کند. فعلی وطن مازار حالت حدی  چه تا (بر غزل حافظ

 ی مقام و شناخته شدۀ کشور بودند.و نویسندۀ عال عر، مؤرخ ش و یکی از بزرگان ادب ندمقام پدر معنوی را داشت
 چاپ شدۀ  زیبا شعر می گفت. مجموع آثاردری و کالم حلیم بود، به زبان  و مرحوم صدقی که خود مرد دانشمند

  .باشدم صدقی باالتر از بیست اثر می مرحو، تأریخی و شعری ادبی
 ، مانند تعداد کثیر هموطنان دانشمند و وطننستان از طرف اتحاد شوروی گم شدهبر اشغال افغا بنامرحوم صدقی 
و در پتسبرگ ایاالت متحدۀ امریکا تا آخر عمر در درد عمیق  ندکشور را با خانوادۀ خود ترک گفت خواه، اجبارا  

 .هجرت زندگی می کرد
، ایاالت متحدۀ امریکا چاپ شد. شمسی در پتسبرگ10۳1( در سال نجوای دل) نام  مجموعۀ اشعار استاد صدقی به

 ودر هجرت و در زمان اشغال افغانستان سروده شده  که را یمرحوم استاد صدق (مخمس بر غزل حافظ) شعر زیبای
خن سبا زیبایی کالم تأریخ وطنش  به مردم، فرهنگ ور صدقی صاحبقدو محبت از احساسات هنوز نشر نشده است و 

  ، به هموطنان تقدیم می نمایم.می گوید
                                                   

 چه شد......؟
 

 شد وم افغان را چه ـروت قـکور شد چشم م  خورشید تابان را چه شد خیمه زد ابر سیه
 "یاری اندر کس نمی بینیم یاران را چه شد"  عزیزان را چه شد چه پیش آمدنازنیان را 

 "د دوستداران را چه شدـدوستی کی آخر آم"
 

 ارـبـتـب اعم صاحــودیـدر میــان کشوران  ب  ارـود مـا را در کتـــاب روزگـب اـه انداست
 "دیار نود و خـاک مهربانان ایـاران بـشهری"  وش دارـم عزیزم گــنکته های چند می گوی

 "د شهریاران را چه شدـی سرامـمهربانی ک"
 

 دــنــده انـن بـر کـویشتـرشتــۀ امیــد را از خ  م را بنده اندــه شمشیر ستـروزگاری شد ک
 "نده اندـوفیق و کرامت در میان افگـوی تـگ"  ده انــدـر شرمنـدر قبــال راستی از همــدگ

 "سواران را چه شد دان درنمی آیدـیـمکس ب"
 

 م خطاستـالـــد از ستمگاران این عـچشم امی  نا بجـــاست رد این انـتـظاراـانتظارم آب ک
 "استالهد سـایـر نیـروت بــان مــلعلی از ک"  لت کجاستم مـردم غـن مـکشتۀ خویشند ای

 "را چه شد باد و باران و سعیتابش خورشید "
 

 ار توخـتـر طرف بسیـحاصل ما ه یـۀ بـالـن  م دوختـا چشـیان تـر شوکت افغانـن بـرمـاه
 "بسوختعودش  سارد مگرنمی ساز خوشزهره "  ارزانی فروخته ا را بــمشت ارزل کشور م

 "دکس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شـ"
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 ا بــکی بی رهنمـاستـــشور جانبـازان افغان ت  مملکت در خون نشسته درد ملت بی دواست
 "صد هزاران گل شگفت و بانگ مرغی بر نخاست"  ن زمان یارب کجــاستـشیر مردان حقیقی ای

 "ه شدزاران را چد هه پیش آمــان را چــدلیبــنع"
 

 ا زنجیر پــــاستــــر مــی بهـاقـفـــی اتـحلقۀ ب  استــالهـاران ســم یــادیــر افتـگـدر طلسم دی
 "کجاست گون شد خضر فرخ پی حیوان تیرهآب "  خواستــم از نوای ما صدایی بر نــناله کردی

 "شده د از شاخ گل باد بهاران را چکیون چخ"
 

 م دارد بدوشـدمش در فــکر مــردم بار غدیــ ز هـوشرد تیـدوش رفتم خــــدمت فرخــنده م
 "وشمد خس نــمی دانـک رار الهیـافظ اســـح"  ه را میدار گوشکالم خواج صدقیگفت چون 

 "ه می پرسی که دور روزگاران را چه شدـاز ک"
 
 پایان
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