
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

  
 2015مارچ 21                  ولی احمد نوری

 

 خون چکان کابلنوروز 
 

و در سیمای بهار و نوروز شادمانی و طرب می دیدم، گل و شگوفه می دیدم، من همیش بهار را دوست داشته ام 
ل هاست که همۀ اینها از خره شش  و بوسه می دیدم، ولی سانازبو و بنفشه می دیدم، لبخند و سرور می دیدم، و باال

سال نو و نوروز را که زندگی بخش انسان و حیوان  چگونه میتوان وروداین خاکدان رخت سفر بر بسته و رفته است. 
ولی در افغانستان و در وطن شزیز ما انسان کشی، وحشت، بربریت، فقر، بیکاری، نا امنی، مرض،  و نبات است

 فساد و تباهی جریان دارد، به مردم خود مبارک گفت.
سال می گذرد ولی هنوز هم  36ودتای ویرانگر و خانه برانداز کمونیستی توسط گروه های نابکار خل  و پرچم از ک

و جان هزاران تن  دوام داردآدم کشی ادامه دارد، انفجار و انتحار خون ریزی است، د، در وطن جنگ جریان دار
شزیزان شان و خانواده ها را به ماتم  می گیردطفل و برنا، زن و مرد و پیر و جوان را این سرزمین، انسان مظلوم 
 می نشاند.

ن خواندم هر مصراع و بند آنها به جز غم و وقتی اشعار ناب نشر شدۀ دیروز را در پورتال وزین افغان جرمن آنالی
 ماتم بود، همه درد بود و همه آه بود.روری در جگر نداشت. همه غم بود و همه شادی و س   مگر اندوه

ید خواه  شعر زیبای محترمه صالحه وهاب واصل را زیر شنوان )بهار مـ رد و گل افسرد( بخوانید برداشت مرا تصدی
 «به پاره پارۀ خاک وطن گالب سیاه  ****  دمید و بین که شزاخانه گشته خانۀ ما»کرد: ببینید چه زیبا گفته است: 

 با هم می خوانیم:
 

 

german.net/upload/Tahlilha_PDF/wasel_s_w_bahaar_murdo_gul_afsurd.pdf-http://www.afghan 
 

خوانیم که از درد دوری وطن و آشیانه  ملک الشعرای افغان ها در غربت می یا در قطعه شعر جناب استاد نسیم اسیر
  «از خم شکسته و رنج خمار کو غیر و دلشدگان را بهار کو  ****   ،آمد بهار»اش می نالد و می گوید: 

 با هم می خوانیم:
german.net/upload/Tahlilha_PDF/assir_nacim_bahaar_wa_laala_zaar_kabol.pdf-http://www.afghan 

 

ی فریاد م« بهار خون آلود»در نوشته و شعرش تحت شنوان جناب رسول پویان  افغانستان،و شاشر وارسته و شاش  
 زند که:

 نرگس در میان الله زاران به سوگ نشسته. »
 ارغوان سیه پوش است. 

 شقای  در غم یاران و شزیزان زرد می زند. 
 پرستوها از ترس صیادان کوچ کرده اند. 

 وش اندشندلیبان خم
 و کبوتران قشنگ از بیم ذبح شدن از قاتالن می گریزند. 

 دلهای زنان و دخترکان از بیم  دشمنان آزادی، شدالت و امنیت می لرزد. 
 جهان، منطقه و میهن در آتش رقابت جنگ افروزان و متجاوزان می سوزد. 

میراث تمدن بشری را برباد می دهند. در این داشش و طالبان به دستور باداران خود می کشند، ظلم و ستم می کنند و 
 «فضای مبهم، آلوده و فتنه انگیز چگونه مردم به فردا اشتماد کنند!؟

 روفبلی ح  بجانب است ! چگونه میتوان در این حالت رقتبار به هموطنی که تا کمر در مشکل و دشواری و بدبختی 
 بگوئیم: نوروزت مبارک!! رفته،
 

 چه زیبا گفته است: 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wasel_s_w_bahaar_murdo_gul_afsurd.pdf
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 ــار آمـده لیکـن وطـن زمـسـتان استبه
 امـیـِد چلچـله هـا یـخـبـنـد یـخــدان است

 تـنـور اللـه فــقــط داغ می پــزد در دل
 نسـیم از تف دل سوختگان بـریـان است

 
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/poyaan_rassul_bahaar_e_khazaan_aalood.pdf 

 
شاشر فرهیخته و « نادیه انجمن»میالدی  2005با درد می بینیم که همان طوریکه ده سال پیش در پائیز  و باالخره

قربانی مردساالری و خشونت مرد شد و از طرف همسرش وحشیانه به قتل رسید به همان گونه  خوش قریحۀ افغان
 درنده خویان سالۀ افغان از طرف گروه  27"فرخندۀ" دختر م 2015مارچ  19 از ورود نوروز امسال دو روز قبل

در برابر انظار مردم و شساکر و پولیس کابل و جاهل نامی دیگر بر آنها نمیتوان گذاشت(  و بربر)که به جز وحشی 
و خشونت باری صورت حیوانی ه شرف و زندگی شان را بر دوش دارند، ب و آسایش مردم و حفاظتامنیت که وظیفۀ 

 رول ریخته و آتش زدند. پطرا ه قتل رسید و جسد بی جانش ب
به آن حیوان صفتانی که مرتکب این جنایت بزرگ بشری شدند، و دستان شان تا شانه ها  لعنتیادش جاویدان باد و 

 و غ( که در و شاطل و باطل )ع  لکه دار شد. و شرم باد بر حکومتین دو طبقه ییبه خون یک زن معصوم و بیگناه 
می فرستد و انسان از آن شرم دارد، ولی آنها ند قدمی شان انسان های این وطن کشته می شوند و جهان بر آن لعنت چ

 در نشه و خمار قدرت کاذب شان به سر می برند.
که با تفاوت ظاهری، بی گناهی و معصومیت  در پایان می بینیدشهید را « فرخندۀ»شهید و « نادیه انجمن»تصاویر 

 و هویداست. شان آشکار
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زنده ولی غرقه در خون استهنوز که  فرخندۀ شهید شهید و« نادیا انجمن»
 

 من پر بسته چه سازم که پریدن نتوانم**    موسم ششرت دانم ای دل که بهاران بود
 «نادیا انجمن»

 
کمونیست ها که آغاز ویرانی و منحوس تای دکواز زمان سال قبل،  36حاال می بینیم که حاالت افغانستان ما از 

رخ شوروی را آوردند و بیشتر از یک ملیون همین ها بودند که قشون خون آشام سفروپاشی افغانستان بود و است و 
 ختند و به هزاران دهکده و قریهانسان این وطن را کشتند و بیشتر از پنج ملیون افغان را در اقصای جهان آواره سا

گروه های جهادی و بوجود آمدن تنظیم  نارشی دوامدار و تشکیلایجاد او خانه های گلی مردم را ویران کردند و سبب 
لک همین گروه های بی مسشدند و بعد طالبان. یعنی در رأس همه بدبختی های افغانستان  ستانیو ایران یپاکستان یها

بی تعلیم امروز های ی ها، کشتار ها، آوارگی ها و وجود نسل منبع و مبداء همه ویران خل  و پرچم قرار دارند که
و نویسندۀ  شاشر« خلیلی افغان»هللا خلیلی  خلیلاب استاد استادان تطجناب مس پس جا دارد شعر آسمانی ایرا که استند.
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خاصتاً  د.سال قبل سروده است دوباره به خاطره ها سپرده شو 36 )پدر شعر جهاد و مقاومت(بی همتا و وطن پرست، 
از طرف شده ای بسیار محدودی به اثر سرودن همین اشعار مقاومت و یگانه پرستی شان هم در این اواخر ایکه جناب 

ه لجن باز سخن و سخن را پیرامون ایشان مورد سنگسار قلمی واقع شده اند و گناه پرستان  از خود و از خدا بیگانگان
 و می خواهند مردۀ ایشان را به قتل برسانند. ولی فراموش کرده اند که: کشانیده اند 

 
 .كجاست آسـان مردنش شـد، جـاویـد چـو نـام**    نام جوست او از مرگ مرگ، به نمیرد مرد

 
 

 نوروز آوارگان
 چکامۀ ملکوتی استاد استادان "خلیلی افغان"

 
 دـشایـان ره نگـنـفـك نـیـونـشور خـكدر  دــایـیـكه امسال ن "وروزــن"ه ـد بـیـویـگ
 دـشایـده نـنـرخـب پـان را لــزدگ مــاتــم دـسرایـادی نــش ـۀمـغـن نـمـه چـل بـبـبل

 

 دان وطن وایـیـاك شهـد از خــدم ون میـخ

 ای وای وطن وای
 

 كلستانران را چه بیابان چه ـجگ خونین كفنان را چه بهار و چه زمستان گلگون
 وسه به رخسار یتیمانـد بـكس نیست زن رانــوی ـۀانـ، در خزده شـشور آتـكدر 

 

 ن وایـفـرده كـن مـه تـكس نیست كه دوزد ب

 ای وای وطن وای
 

 امروز دمد تو مستی و جنون می از خاکِ  دمد امروز  خون می تو هر سنگ ۀاز سین

 دمد امروز می چرا زرد و زبونسبزه  ناو امروز  مدد میده که نگون ـآن الله چی دی
 

 وای سمن خون پا و سر و سرو وه رخست بس  

 وای وطن وای ای

 

** * ** 

 

این شعر برای ورود اولین نوروز بعد از اشغال شوروی و نصب ببرک کارمل ملعون 

 م1970سروده شده یعنی در مارچ 
 

 

 میلۀ گل سرخ و چراغ شاه مردان

 تنم جان مرده است ر رگم خون، در برم دل، درد  د

 من، به مژگان مرده است اشکِ  ِوای بر من، طفل

 تـیــره روزی هـای مـا پـایـان نـدارد ای دریـــــغ

 تابان مـرده است در سـپـهـر مـا، مگــر خـورشیدِ 
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 شعر بر لب، شور بر سر، نشه در می، می به جام

 امکــان مرده است  ِقـانـون طـرف در بــزم  ِســاز

 ی جـز رنج  و درد و بـیـم، معنایــی نداشتزنـدگ

 وای بـر مـردی که بـهـر آب حـیـوان مـرده است

 شهسواری کو؟  که در مـیـدان سر افـــرازی کند

 شیر مردان را ز غـم، سر در گریبان مرده است

 جـای الله خـون دمـــد در کوه و صحرای وطـن

 مـــــرده استآه، پـنــداری چـراغ شــاه مـــردان 

 جـاودان مـــردی که یک جـا مـ رد در راه شرف

 جا، پشیمان مرده استهربر آن خائن، که در دبـ

 

       * ** ** 
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