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 نمونه هایی از شعرهای "انقالبی"  
 شاعران وابسته  به اتحاد شوروی سابق یا اعضای خلق و پرچم و

  

وابسته به گروه های خلق و پرچم از آنچه در گذشته نوشته اند نویسندگان  در مبحث  گذشته یاد آوری گردیده بود که شاعران و

در  پشیمان نیستند. مگر مداحی ها و روس ستایی های سابقه را تجدید چاپ هم نمی کنند. شاید گذشت زمان و زندگی

 شرمنده اند. خود  ۀآنها تجدید تربیت شده و از گذشت را تغییر داده و یا به اصطالح یکی از کشورهای غربی طرز دید شان

زمان زمام داری شان  زمینه رشد  فعال قوم پرستی می کنند و بعضاً در بعضی مجالس و محافل افتخار کنان می گویند که در
 ادب را به کدام سو سوق دادند.  بود ولی هیچ گاهی یاد آوری نمی کنند که شعر و ادب بیشتر میسر شعر و به موسیقی و

نها آی آنچه را که در ومنش و مزدور روسیه شور شعرای نوکر و ایی. این گونه نویسندگانواضح است به مداحی و روس گر
 نمی خواهند در نشرات خارج مرزی انتشار یابد، ولی از سرودن و صفت کردند تجدید چاپ نمی کنند و ها را مدح و روس

 اجرت کردن مردم، اظهار ندامت نمی کنند. گفتن آنها هم اظهار ندامت نمی کنند. مثلی که از شکنجه، اعدام، مجبور به مه
پارچه اشعار به اصطالح  یکانبشناسند،  نواسه های شان، اینها را بهتر ها و ینده، به شمول اوالدآ خاطر اینکه نسل فعلی وه ب

 بارق شفیعی، اسدهللا حبیباز اشعار از  یصفتان را انتشار می دهیم. در یادداشت گذشته نمونه های نوکر انقالبی این مداحان و
محصالن زیادی در وقت قدرت وی عذاب دیدند(، دستگیر  )عضو کمیته مرکزی و رئیس پوهنتون کابل که استادان و

اشعار قادر ابهر، پژوهان گردانی و عظیم شهبال را مطالعه کنید تا با  ۀرا انتشار دادیم.  در این جا می خواهیم نمون پنجشیری
در خدمت  بدانید که این یاوه سرایان به چه اندازه خود را کوچک ساخته و مرام و وظیفۀ آنها بیشتر آشنا شوید و اف واهد

 قرار داشتند. ی اشغالگر و جنایتکارروس ها
 

 

 عبدالقادر ابهر داکتر میر
 

در خواجه سیاران چاریکار به دنیا آمده تحصیالتش را در والیت پروان  "میر عبدالقادر ابهر"
از محرریت روزنامه پروان آغاز به کار نمود. بعداً به کابل آمد و در  به پایان رسانید و

با استفاده از یک بورس تحصیلی  کلتور ایفای وظیفه کرد. مربوطات وزارت اطالعات و
 تحصیالت در شعبات مختلف وزارت اطالعات و زشوروی رفت بعد ااتحاد ساله به  شش

سال   سقوط رژیم دست نشانده شوروی به آلمان پناهنده شد و در بعد از کلتور کار کرد.
 در شهر آخن آلمان مرد. 4880

 در مجموعۀ شعر143 از اشعارش تحت عنوان )سپاه صلح( که در رویۀ ه ایهم نموناین
 شمسی در مطبعۀ حزبی انتشار یافته است. 1331سال  سپیده( در )گلبانگهایی برای صلح و

 

 

 سپاه  صلح

 
 

 

 زمانه می رود به پیش
 ما به پیش می رویم و

 به سوی آرمان نیک و بی زوال توده ها
 که زیر یوغ درد زای بردگی کشیده اند

 چه بی حساب رنج ها
 کینۀ سیاه کار ها جور و ز

 به روی کرۀ زمین
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 و ما روانه ایم
 رود به پیش می زمانه

 و ما به پیش می رویم
 ها و کوهسار هاه به سوی دشت ها و تپ

 ها به ماورای ابر
 فضای بی گران آسمان و در

 جوی اخترانو  به جست
 به البالی زندگی خلق ها

 کجا به هر طرف به هر
 که آفتاب آتشین انقالب

 طلوع می کند
 

 
 

 

 

 و ما روانه ایم
 زمانه می رود به پیش

 پیش می رویم ما به و
 به سوی شو و شوق ها

 ها، ترانه ها، نشاط ها به سوی آن سرود
 به سوی عشق های جاودانه می رویم

 رویم و عاشقانه می
 که تا زسینه های توده های رنجبر

 کس به گوش های هیچ
 روستا هیچ شهر و ز

 فغان و درد و بی عدالتی
 دگر طنین نیفگند

 که ما به راه خلق ها روانه ایم
 ان زمان ماستزم

 جهان جهان ماست
 جاودان و زندگی جهان صلح 

 از آن ماست
 ما سپاه جاودانه ایم و

 سپاه صلح این زمانه ایم
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 عنایت پژوهان گــردانی 
 

ر ایبک والیت سمنگان  متولد در شهشمسی هجری  1334سال  عنایت پژوهان گردانی  در

در انستیوت  تحصیالت عالی اش را ولیسه ایبک به پایان رسانیده  تحصیالت خود را درشده 

از "پیروزی  بعد. گردانی  میا به پایه اکمال رسانیده استیک وتکنالوژی پولی تخنیک در رشته 

قدرت( به سرودن شعر  نصب ببرک به اریکه تجاوز شوروی و) مرحلۀ نوین انقالب ثور"

چاپ شد. بعداً  1333سال  کودک می رزمد درام آغاز کرد. نخستین مجموعۀ شعری اش به ن

طرف  خلوت ارغوان ها و من باد را بوسیدم  از بادو مجموعۀ دیگرش تحت عناوین 
 شعرای رژیم دست نشانده منتشر شده است . و نویسندگاناتحادیه 

ت عنوان )الله های ا انتشار می دهیم که تح( رها مجموعۀ شعری )با خلوت ارغوان شعری از 33این جا از رویۀ  در

. نخواهد گشت از سنگر بر ند کهداین شعر برای خواهران همرزمش پیمان می بن "شاعر" درسرخ  سنگر( گفته است. 
 "  پناه آورد .آلمان "امپریالیستی حتی از کشور پا به فرار نهاد و در ورسید که سنگر را رها کرده ولی روزی 

 

 

 الله های سرخ  سنگر

 

 
 

 های سرخ سنگر بر نخواهم گشتز راه الله 
 راه بی برگشت خواهر جان ! نهاهمربه جان 

 ((اگر دست پلیدی، خون ))شمله(( ))فاضله
 صد های دیگر ریخت
 موج افزون گشت هزاران قامت مغرور  دیگر سر کشید و

 دل انسان و تو ای داغ
 !و تو ای همسفر ، خواهر ، برادر

 عزیزانت بیا آور
 بردند و راه سرخ بگشودندرفقانت را که ره 

 جان خویش بسپردند کردند و کنارت زندگی
 عزیزانت بیاد آور

 براه شوکت جاوید شان مردانه رهبسپر
 به میدان باش و باور کن

 نخواهم گشت ز راه الله های سرخ بر
 !خواهر جان

 

 ( 1338حوت  18) کال 
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 عظیم شهبال 
 

دریک  شمسیهجری  1314عبدالعظیم شهبال  به سال 
فامیل روشنفکر  تهیدست متولد شده پدرش عبدالحبیب نام 

به سرودن شعر آغاز   شمسی 1341داشت . شهبال از سال 
کرده است  اشعار او به صورت پرا گنده  در اکثر جراید 

 مجالت کشور به صورت جدا جدا به نشر رسیده است.
نام های ه زیده  شعری بتا به حال دو گ "عظیم شهبال"از 

 1333به سال آتش پرومته  و 1334سال  ( در)چراغ الله
یک  مجموعۀ به  نام    اقبال چاپ یافته است و هم شمسی

 ( 1چاپ  دارد.) ( آمادۀ)کورۀ آتش
عنوان شعر غزل گونۀ از عظیم شهبال را در خلق  پرچم و

( مجموعۀ شعری 44ـ  43این جا می آوریم که در رویۀ )
 شمسی 1334سال  ( که دروی تحت عنوان ) چراغ الله 

 در این شعر .کرده است ءاهداکشان وطن  ، دهقانان و زحمتآنرا به کار گران در مطبعه دولتی انتشار یافته و شاعر

 و پرچمی ها را با یعنی خلقی هارزمانش  پیش خواهد رفت و آرزوی پیروزی هم نو زندگیبه سوی یک خیال می کند 

 :بیان داشته است قطمطرا
 

 

 قــلــم و خـــرچـپ
 

 

 

 

 تا بر افراشت پرچم خود دوستان خلق
 دل دشمنان خلق آتش گرفت جان و

 مقابل این برق خصم سوزطرف  هر از
 باهم یکی شدند همه رهزنان خلق
 لیکن درین نبرد علیه ستمگران

 آن خلق پیروزی و ظفر بود آینده  ز
 بی شبه این سیاهی و ظلمت بسر رسد

 آسمان خلقخورشید تابناک دمد ز 
 بنای ظلم شود بی گمان خراب کاخ و

 در عرصۀ مبارزۀ بی امان خلق
 را به سوی زندگی نو برد به پیش ما

 پیروز باد پرچم رزمنده گان خلق

 
 1341کابل  

                                                           

 گرفته شده است.  ترم نعمت حسینیمح لیف دانشمند گرامیأتسیما ها و آوا ها  عظیم شهبال از کتاب بیوگرافیخلص  - 1
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