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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.

2۰2۰/۰۸/۰۹

رفعت حسین

قص ٔه هیچ افغانستان ،قابل توجه داکتراسدهللا حبیب
قصهء افغانستان از ثور ۵۷تا1۳۹۹خ ،قصهء هیچ درهیچ مگردردناکی است .ازیکسوتهی ازهستی ومعرفت
دراز مرگ.
انسانیست وازجانبی ُرمان
ِ
متعفن{فلسفهء علمی} می باشدوکشتن وبستن،
ی
لعنت
واصطالح
ن
ی
ولن
ازمارکس
گاهی پُف نمودن
ِ
ِ
ووقتی هم پف کردن از فسانه وبادهوای عدالت عمری وحدیث وآیت و<فق ِه زن> وریش وریش وریش وتنبان هایی
با خشتک هایی باخشتک های نسواری رنگ وپکول های مندرس بابوی چرس ودستارهای بویناک...
مار مردنی است .
حاال بیشترازچهل سال ازمصیبت ثورمی گذرد.تا هنوزافغانستان بی ِ
مردم ساده وفرهنگیان افغانستان بنام سلیمان الیق می میرد ،حتا فرهنگیان تاجیک وپشتون،از[ حماقت بی
یک قاتل
ِ
پهنا]  ،گریه وناله سرمی دهند.
یک شعله یی انقالبزادهءده آتشه ،نیز،برکتاب ارتجاعی خلیل هللا خلیلی«عیاری ازخراسان»  ،درثنای بچه
سقو،مقدمه <علمی!> می نویسد.
نزدیک به چهل سال پیش یک نویسنده وشاعروداکترادبیات وآموزگارپوهنتون کابل چنین شعر{بیمارومفلوج}خلق
کرده بود:
.
داکتراسدهللا حبیب
ثورواکتوبر
بادازجانب کوه آمد
آمدوجامهءراهش را
بوی باروت کزان برمیخاست
زوددرپرتوخورشیدانداخت
برلبش قصهٔ جنگ
برکفش دسته گل سوخته داشت.
*
گفت:آنگه که زمین ملکیت دهقان شد
آتش کینه فروزان گردید
گفت  :ارباب
نوکرش
نوکرنوکرارباب
خشمگین جانب کهساربراه افتیدند.
*
بادگفت:به تالش دل دریا
وبه آزادی خویشم سوگند
آنسوی مرز
دست آلودهءچندین دشمن
ت شوم
بایکی وحدت ناپاک ویکی نی ِ
شرم امضای یکی پیمان را
برجبین می پوشند
هرکجا،این سوی مرز
ُزان شیری
ب
ه
وچراگا
درسیه خانهء دهقان
ِ
ِ

د پاڼو شمیره :له  1تر2
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

بین هرتاکستان
آتش جنگ فرومی کارند.
*
بادگفتا:
رزمجویان سپاه مردم،که به پشت دشمن
نام شان باقلم تیربجامی ماند
رق«سرخ ثور» است
برفرازسرشان بی
ِ
وبه بازوهاشان
خون پاکیزهء«اکتوبر» توان می بخشد
درهمه سنگرپیکاردفاع میهن
ارتش خلق دومشعل دارد:
یک ز(ثور) ودگری از(اکتوبر).
*
بادازجانب کوه آمد
آمدوجامهءراهش را
بوی باروت کزان برمیخاست
زوددرپرتوخورشیدانداخت
برلبش حرف ستایش ازثور
وفراراه درازش
تابش مشع ِل اکتوبر.
ِ
بادگفت:
باغرش پرهو ِل پلنگ
تانک
ِ
راه بردشمن رهزن بسته
لشکرثوربه هریک سنگر
خصم را بازو وسربشکسته.
*
بادگفت
درهمه راه شنیدم ازخلق:
جاودان بادا ثور
جاودان بادا اکتوبر.
*
آفرین بادبه باد
که چنین مژدهءجانبخشی داد.
/
این [ شاعر] با این شعرتوانست دو دستاورداشته باشد:
یک .
رییس انجمن نویسندگان افغانستان ،ملقب به لقب اکادیمسین ورییس پوهنتون کابل شد،
دو.
ب لعین را به لقایش بخشید واول به هند رفت .سروی نمود .پس
درهمان سالهای {اقتتدار} حزب خلق ،عطای آن حز ِ
به وطن آمد .باروبندکش را بآرامی بست وبا منسبوبین خانوادهء پدر و برخی اعضای خانواده همسر ،به آلمان
گریخت.
.

د پاڼو شمیره :له  2تر2
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

