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 رانگهت یحم یخموش : مرگ تبسم
 

 .فروبست  دهی، د  رزادهیدستگ رانگهت یافغانستان ، حم ه یگرانما یشدم که فرزانه بانو  آگاه
 .فرهنگ افغانستان است  ی خیاندوه تار  نی . ا ست ین  یخانواده و  کان یوابسته به نزد   درد، تنها  ن یا

 .است ی، در سراسردنیکردن فرهنگ انسان  ه ی، سبب گراو مردن
 .مدهش ,سرشک شعر است  یمار یپس از سال ها ب را یحم  رفتن

 .عشق نبشت   یبرا  او
 .سرود  ی آدم یبرا
 .آورد  د یپد  و  د یچ  و  د یرفاه انسان واژه هارا گز یبرا
 . نساخت   نپرداخت و  یشعر  یوستمگر  یدادگریب  و  ی جان و  مستبد  شیدر مدح وستا  او

  مقدمه  ،ی، وبه سبب لسان پارس کیمرتجع تاج  ک ی ی برکتاب ارتجاع مگر  تباربود   کیتاج   رایحم
 .گرانه نه نگاشت  له یح  یی

  ی پ ز یون  ست یشعر چ  یمعنا  د یبدان  تا  د یبخوان  ن یی زاده را در پا  رینگهت دستگ را یاز حم یشعر
 .کیفقط مربوط قوم تاج  فقط و  و  که شعر خوب وابسته به انسان و جهان است نه فقط  د یبر

 :دو شاعر افغانستان مردند  شی پ  یچند 
 .کی تاج   یر یپنجش  یوجود   یدریپشتون وح  ق یل  مان یسل

گفت که   یک یسردادند.  نی دروغ  ی نعره ها  نگ و وجف انه یوحش  ی ها  غسیاز قوم پرستان چ  یتعداد 
  شعر  بود ینم  اگر  قیپشتو مرد. ل   رفت .شعر ن یازب  ی انقالب و   یشعر انسان  ق یبا رفتن ل 
، وداع کردن شعرعارفانه است.  یدریسرداد که رفتن ح و ی و آن دگر غر  بود  ی نم  یمعاصردر

 .!!!عارف بزرگ بود   یدریح
 :نگارد   ی م نی متن چن  ن یا  نگاره

ارشد   کام اگسا خاد دست داشت. مشاور یکشتارها کردنها و  ی شکنجه ها وبند  ی در تمام ق یل  آن
 .بود   ب یببرک ونج   یتره ک 

اشعارمرتجعانه وآغشته به   یجهاد اسالم و  ی اسالم ت یجمع  ان ی جان  در مدح قاتالن و ی دریح  و
 .نبشته بود   ،یش یاند  دهیخرافات وپوس 

 .ح شعر بودند رو نی و قاتل ی مجرمان اجتماع ،یدریو ح  ق یل  خود 
 .سرشت بود  زهیپاک ی ،انسان رانگهت یوحم
در پوهنتون کابل   ی معرفت دارم. او در هنگام شاگرد  ی د یرا از دهه شست خورش  رایحم  من

  پوهنتون کابل. هفته چند   یفرهنگ  ی فاکولته حقوق بود ومن معاون شورا ی فرهنگ ته یعضو کم 
 .م ید ید  یم  بار

سرطان داشت    ی ماری. اودرهالند بد یبخوان  ا یدن  افغانستان و شعر  بزرگوار ی ب  یب  رانگهت،یازحم
 .شفاخانه به سربرد  بار، در  ن یچند  مدتها، و

 رزادهینگهت دستگ   رایحم
 ی هالند  خون 
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 روز ید  نی هم
 مهمان خون تازه شدند  م یرگها

  ی هالند  یا
 ات راه بده  شه یاند  ی به مرزها  مرا
  ت یبه حقوق شهروند  مرا
  آزادت  ی به اراده  مرا

 را  ی کس ی وقت  و
 ش ی ر ی اندازه  به
  سنجند   یتنبانش نم ی پارچه  ی کوتاه و

 اش یرا به حقوق اساس پسرم 
 مرا و دخترم را  و
  .حضورمان در جمع ت یامن به

 از خود بدان  مرا
  روزید  نی هم

 را انباشت  م یسرخ شما رگها  خون 
 .ساز ی هست ی آزاد، سرخ آزاده  سرخ
 بده   راهم

 ش یآسا یدهکده ها  تا
 اعتماد  یشهرها  تا

 گلگون  ی دشت ها مت یتاصم 
  شاداب  شه یهم  ی در صحرا ها یی با ی کشف ز تا

 عمر   یها   ییبا ی به ز مرا
 .بده  ان یآش
  روزید  نی هم
 بار  ن ی چندم  یبرا

  م یسبز رگها  دروازه
 نقاب   یب  ی سرخ رو  ان ی ناج  ی رو به
  لبخند  ن ی همت باز تر  به

  .بازشد 
  بخوان  مرا

 ن یرا برچ  م یها  حسرت 
 م یافسوس ها  ی تشنه  شه یهم  ن یزم  من
 ببر  ت یابر ها  ی به مهمان مرا

  تندر   بت ی پر ه  یصدا بگذار
 را کرکند  می ها  ی د ینوم   گوش
 آذرخش مژده بارت  بگذار

 بکشد  ن یرنگ  ار یآم ش  یدلتنگ  ی ابر ها بر
 ی هالند  یآ
 کی بار ی آن قد بلند و پا ها با
 د یفاتح جهان شد  ییرویچه ن  با

 ما  ی وقت
 ی از چرب دهیشکم آماس با
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 دستار چی با هزار پ  ی کله ها و
 م ی مستعمره ماند  شه یهم

 ی هالند  یآ
 لله  ن ی از سرزم یزن
  ات  یی طال  سوانیگ

 چتر حقوق ات شد؟  چگونه 
 ما  ی وقت
 م ی مان را از “چشم آفتاب و مهتاب” نهفت  سوانیگ
 گنج حقوق ما ،دور از دست ما  د یکل  و

 از دسترس ما ماند؟  دور
 روز ید 

 روز ید  نی هم
  شد ی م  ییایخون آمستردام در من در که
 در هرات  یزن
 ! در کابل نه
  نه ، در مزار   نه
 نه نه در ام البالد در بلخ   نه
 ستان یس  ایدر بدخشان و تخارستان   ا ی

 غم اندودم  ی ای زن در همه جغراف نه
 خون خفت   به

 هم کشته شد  نامش 
 مرده اش مسترد شد  و

 بود   یننگ   کریاش پ  مرده
 !یی خانواده  یبر شاهرگ خوش نان   ی غیت
 ی هالند  آه

 مرد  ا ی  زن
 !با اعتماد به نفس  یهمجنس گرا   ای

 ی را از خون پر کرد  رگم
 .کن  ی را از اندوه خال دلم
 ها را  ی مباد خون جهان سوم آه
 ترس و مهاجرت و مرگ  روس یو  با
 .یمن داده باش  به

 رزادهیدستگ  رایحم
 ۲۰۲۰  لیاپر  1۶

mailto:maqalat@afghan-german.de

