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ارسالی :نبیل عزیزی
برگزیده :فیسبوک افغانهای آسترالیا

زبان من دری است

در دگر کشور ها تالش میشود تا زبان مملکت شان را زبان رسمی و بین المللی بسازند شب و روز باالی تکمیل شدن
زبان شان کار میکنند اما در مملکت ما از نخبگان و تحصیل کرده هایش شروع تا مردم عام اش تالش میکنند تا زبان
خود را پس کنند در عوض زبان همسایه های خود را رسمی بسازند به شما هیچ عیب نیست بکنید این کار را چون شما
بخاطر پیسه و شهرت این کار را میکنید اما تاریخ زبان دری هرگز نمی میرد یک نسل دگر پیدا میشود که زبان دری
را تکمیل بسازد و نام این سیا دالن را در تاریخ نوکر بیگانه گان نوشته روی سیاه تاریخ بسازند.

نظامی:
"نـظـامـی" که نــظـــم دری کار اوست
دری نـــظـم کــردن ســــــزاوار اوست
یا
خــــــرد نامـــــه هــــا را ز لـفـظ دری
بــه یـونـــان زبـــان کـــرد کسوت گر ی
یا
سـخــن را نـشان جـست بـــر رهـبــر ی
ز یـــونـــانــ ی و پــهــــلـــو ی و دری
یا
مـعــنـ ی در خــــروش آورده پــــــرده
غــــزل هـــا ی دری آغــــــاز کـــــرده
فرخ ی:
دل بدان یافت ی از من که ن یکو دان ی خواند
مـدحـت خـواجـه آزاده بـــــا لـفــــظ دری
یا
خاصه آن بـنـده که ماننده مـن بـنـده بــود
مــــدح گـو یـنـده و دانـنـده الـفـــــاظ دری

د پاڼو شمیره :له  1تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

یا
انـــدر عرب در عـرب ی گو یــ ی او گشاد
او بـــــاز کــرد پـــارســـ یان را در دری
یا
ایا به فعل تو نیکو شده معانی خیر
و یا به لفظ توشیرین شده زبان دری
حافظ:
ز شعــر دلکـش "حافـظ" کس ی بــود آگاه
که لـطـف طـبع و سخن گفتن دری دانـد
یا
چـوعندل یب فصاحت فـروشد ا ی "حافظ"
تـو قـدر او به سخـن گـفـتـن دری بشکن
یا
زمن به حضرت آصف ک ی م یبرد پ یغام
که یاد گ یرد دو مصرع زمن به نظم دری
سنا یی:
باشرف گشت ی چو تاج اصفهانت جلوه کرد
پ یش تخت تاج داران لـفـظ تـاز ی و دری
شکر هلل کــــه تـو را یافـتـم ا ی بحر سخا
از تو صلت زمن اشعار بــــا الفاظ دری
نج یب الد ین جربادقانی:
طبعش از شعر دری گرچه تحاش ی کرده است
کی نباشد شرف بـنده بـــه تـــاز ی و دری
خاقانی:
بر بط اعجم ی صفت هشت زبانش در دهــان
از سر زخمه ترجمان کرده به تاز ی و دری
یاراو ی ز در ها ی دری دالل ودلهــا مشتر ی
خاقانی ا ینک جـــوهـر ی درها ی ب یضا ر یخته
یا
در دری را از قلـم در رشـته جـان کــرده ام
پس باز بگشاده زهـــــم بـر شــاه واال ر یخته
یا
بررقـعـه نـظـم دری قـا یــم مـنـم در شاعـر ی
بـا من بـقـا یـم عـنصر ی آب مـجـارا ر یختهی
یا
د یــد مـرا گرفـتــه لـب آتـش پـارســــ ی زتب
نـطـق مـن آب تـاز یـان بــرده به نکـتـه دری
یا
چون به تازی و دری یاد افاضل گذرد
نام خویشافسر دیوان به خراسان یابم
یا
دیوان من به سمع تو در دری دهد
جانم صفات بزمتو ز اوج سما کند
یا
راوی ز درهای دری دالل و دلها مشتری
خاقانیاینک جوهری درهای بیضا ریخته
قطران تبر یزی:
گر چو د یگر بندگان بر درگهـی تو بــودمی
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هـمچـو د یگـر بندگان انـــدر دل تـو پــادمی
گر مرا بر شعـر گو یان جهان رشک آمـدی
مـن در شعـر دری برشاعــــران نگشادمی
واصل:
شرح بـ یـان معـرفـت از ارغـــــوان بپرس
وز نـــی شـنـو درس مـقـامـات معـنـــــو ی
دراج در نـظـم دری سفــت و فـاخـــتـــه
سـر کــرد عـاشـقـانــه غــزل ها ی پهـلو ی
ناصر خسرو:
مــن آنـــم کــه در پـــا ی خــوکان نـر یـزم
مــــر ا یــــن قـ یـمـتـ ی دُر لـفــــظ دری را
عنصری:
آ یا به فـعـل تــو ن یکــو شـــده معـانی خیــر
و یا به لـفـظ تـو ش یر ین شــــده زبان دری
شمس طبسی:
ن یست عجب گر شـود ع یس ی تاز ی زبــان
از پـ ی گفـتـار او عـاشــق شعـــــــر دری
سوزن ی:
صفات رو ی تــو آسان بــود مـرا گـفـتــن
گـه ی با لـفـظ دری و گه ی به شعــر در ی
جبلی:
پـ یـوسته به الـفـاظ در ی وصف تو گو یــم
چـون مــدح خــداونـــد به الـفـاظ حجاز ی
انوری:
طـمـع بگشا یـد زشرح و بسط او جذر اصم
چـون زبـان نـطـق بگشا یــد به الـفـاظ در ی
معزی:
دست رادش در دهــــانـم در در یـا ب ی نهـاد
چون بـبـار یــد از زبانــم پـیـش او دُر در ی
سعد ی:
هــزار بلـبـل دستان ســـرای عـاشــــق را
بـبـا یــد از تو سخن گفـتـن در ی آمـــوخت
الادری:
گـر حــمــد تــو بر قـبـلــه ابــــدال نگارند
خـوانـد بـه نـمـاز انـدر شعــردر ی ابــدال
اقبال:
گـرچــه هـنـد ی در عــذوبت شکــر است
طــرز گــفـــتـار در ی شـ یـر یـــن تر ست
نظامی: .
زان سخنها که تازیست و دری
در سواد بخاری وطبری.
یا
نظامی که نظم دری کار اوست
دری نظم کردن سزاواراوست.
یا
به دو رهبان فرهنگی چنین گفت
بوقت آنکه درهایدری سفت.
یا
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مغنی درخروش آورده پرده
غزلهای دری آغاز کرده.
یا
قلم است این بدست سعدی در
یا هزار آستین در دری
پایان بی پایان
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