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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
  شعر از چاووش

   احمد پوپل:فرستنده
  ٢٠١٧ دسمبر ٢٩

  
  

  زنده باد آزادی
ِدر شامگاه شوم شش جدی  ِ  

ِدزدان  بيمــروت  بـد   نام  ِ  

  ُاز   آن   کنام     وحشـــت

ِستان    مـادر    ميھندر  ا ِ  

                                  ھجوم آوردند

  وببری

         صورتکپوش را

  ِبر سر نوشت بيشۀ شيران 

                                حکمروا کردند

  ِتا ببر صورتکپوش

                         آوا کشيد 

ِآوای آشنای ھمان روباه ِ  

         در گوشھا خليد                      

ُمردان شير صولت  ِ  

  ِروباه بر گماشته را 

ِ                    آماج تير کينۀ خود کردند  ِ  

*   *   *   *              

ِدر شامگاه شوم شش جدی  ِ ِ  

  يک   صد ھـــزار  وحشی

  ِفـــرمان مـــرگ  بــر کف 

  ِپا در حريم بيشۀ شيران گذاشتند 
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  ِآن خادمان مرگ 

  ِا کاروان آتش وخون ب

                          برگۀ جنون 

  ِدر سرزمين ما 

ِ             در فصل کار زار قيامت ِ  

                                     رزم آزما شدند

  ِدر آسمان شھر ،

  ِ                    دميدند ابر زھر

  در پھنه ھای دشت

  ِدر کلبۀ محقر دھقان 

  تفته  وخونين در جلگه ھای 

  ِبا انفجار بمب

                  بر افشاندند 

  ِ                            بذر مرگ وتباھی را

  از کشته پشته ھا که بناء کردند 

  وزکله ھا منار بر آوردند

  ِباروی پنجمين  زمان را

*   *   *   *             

  ّاما ،

  از سينۀ  شگاف و ذغالين  دشتھا 

  ره پارۀ  کوھھاِاز قلب پا

  ِفرياد انتقام به پا خاست

  فريادی ملتی که

                  چون کوه استوار

                                      برپای ايستاده

  ِوفرياد مرتعش از خشمش

َ                        ميالد فجر را ِ  

                                         آواز می دھد

        *   *   *   *     

  اينک ،

        پھنای سينۀ ملت

ِ                       آماجگاه ضربت رگبارست ِ  

  صد ھا ھزار اللۀ زخمی 

  پيکار گاه را 
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               گلزار کرده است 

*   *   *   *             

  اينجا ،

  ِ     دژخيم نا بکار 

                      فرمان می دھد

  ومردم 

ِ در پيش پای مرگِ عدالت        ِ  

  در آبشار خون 

                 بسترده اند لکۀ  دامان خويشتن

*   *   *   *            

  اکنون ،

  قلبی که می تپد  در پنجه ھای خشم

  دستی که می فشارد  بر لولۀ تفنگ

  کلکی که می فشارد  بر ماشۀ تفنگ

َچشمی که جز جوک نمی بيند َ  

   ھنگامۀ مصاف رھائی را

  ِدر سنگر نبرد ، 

  :                 آواز می دھد

  !                              آزادی ، زنده باد 

  اينجا ، 

ِ       فواره ھای خون شھيدان ّ  

  ِ      در راه  واژگونی   بيداد

                                     طوفان گسترست

  ِدشمن اسير پنجۀ  ترس ست

  او ، 

  ز توبه     در نما

                    می آورد پناه

  ّاما ،

  ِ     ھنگامه ھای فصل قيامت

  دروازه ھای توبه فرو بسته ست

*   *   *   *            

ِدر شامگاه شوم  شش جدی ِ  

ِدزدان بيمروت بد نام  ِ  

ِاز آن کنام وحشت ايام ُ *  
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ِدر آستان مادر ميھن  ِ  

                         ھجوم آوردند

  بری صورتکپوش را وب

  برسر نوشت  بيشۀ شيران 

                                حکمروا کردند

  باری ،

ِ     گل قيام شگوفا شد  ُ  

  فرياد انتقام  به پا خاست 

  ِفرياد ملتھب  از خشم

  َميالد فجر را 

  : دھد  آواز می

 !             آزادی ، زنده باد 

 

   :يادداشت

به ارتباط اشغال افغانستان به وسيلۀ شوروی، نبايد چنين تصوری را به وجود آورد، که گويا نشر اين پارچه شعر  -١

  . اکنون افغانستان آزاد بوده در اشغال نيست

بوده است، بلکه خالف " کنام وحشت" فرستنده را عقيده بر اين نيست که اتحاد جماھير شوروی سوسياليتی ھميشه، -٢

ی انقالب اکتوبر، تا زمانی که سرمايه داری در آن کشور احياء نشده بود، دولت شورا ھا، آن عقيده دارد، که بعد پيروز

  .کنام صلح، ترقی و کمک انسانی به ساير انسانھا بود

  پوپل. ا

  


