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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

 
  جيالنی لبيب

  ٢٠١۴ مارچ ٠١

  

 شعر و ادب چپ گرا

  نيم نگرشی کوتاه در عصر قحطی و آشفته حالی

۴  
 :بارق  شفيعی

  

  !...به پيش 

 ه فــرمان انقالباز تن بريـده بـاد ب

  آن سر که نيست بر سر پيمان انقالب

 

 ھـر دم ھـزار جان طلبم تا ھزار بار

  سازم فـدای مـردم و قـربـــان انقالب

 

 دامـن زنـد بـه شعـلـۀ جاويد افتخار

  جــاويــد بــاد يـاد شـھيـدان انـقالب

 

  چه پر دلست، چـه آژير و پر ھنره ب- هب

  ـيـران انـقالبنـازم بــه پـيـشتـاز دل

 

 از مـوج سيل خون نھراسد گه نبرد

  دريـا نــورد بـحـر خـروشان انقالب

 

 !دريا دالن ساحـل حماسه ھا، به پيش 
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  بر دوش موج سر کش توفان انقالب

******** 

  

  !زنده باد

 !ای وطنداران شعور انقالبی زنده باد

 !وين شعار آتشين وآفتابی زنده باد

 

 ی پرستان دروطن جام مهتابه جای باد

 !پرزخون شيخ وشه باشد، شرابی زنده باد

 

 تا پی تعمير خود كوشند اينجا بردگان

 !برده دااران را به دل ھول خرابی زنده باد

 

 تا براندازد ھمی رسم غالمی  از جھان 

 !پيرو لنين مھين مرد حسابی زنده باد

 

 گر سرم خواھد برايش بی تأمل می دھم

 !جوابی زنده بادن وفا حاضر ئيكاندر آ

 

 تافزايد خشم مردم گرمی حماسه اش

 !شاعرانديشه ھای انقالبی زنده باد

******* 

 

  اخطار

 قھر ھستی سوز خلقم ز انقالب من بترس

 بحر توفانزای خشمم ز اضطراب من بترس

 آذرخشی در دل شب زھره ات را آب کرد

 از آفتاب من بترس! آخر ای خفاش کور

 که بندی در رھمُسست بنياد است ھر سدی 

 سليم و بس بی امانم از شتاب من بترس

 ای رگ گردن بخون خلق کرده استوار

 پای دار داوری ھا از طناب من بترس

 ای که ميلرزی چون من در پرده می گويم سخن

 از غريو خلق و قھر بی حجاب من بترس

 درد در جانم به قصد ھستی ات کين پرور است
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 عذاب من بترسرحم کن بر خويشتن، از رنج و 

  ارمان منئیای دھن بگشوده بر بد گو

 سيلی مرگ آفرينم از عتاب م بترس

******** 

 

 شيپور انقالب

 فرياد توده ھا

 لرزاند کاخ قدرت سرمايه را چنان

 

 :کز رعب و ھيبتش

 لرزيد برج قلعه و پشت ستمگران

 . خلقھائیاعالم کرد عصر رھا

 

 زين کار بی نظير

 رود ز دل خلق بر زبان،يھر ساله م

 -زانجا بر آسمان

 :دانين حرف جاويا

 

 از ما درود باد به آن حزب پيشتاز، «

 

 بر خلق قھرمان

 

 وز ما درود باد به آن رھبر بزرگ

 

   ! »          بر  لنين کبير

******** 

 

 کابل و مسکو

 از مھر و محبت ثمر کابل و مسکو

 وز وحدت دلـھـا اثـر کابل و مسکو

  ست و صفا از نظر کابل و مسکوصلح 

 

 نديتا کابل و مسکو دو دل اھـل وفا

 نديجز بر رخ ھم بـاب محبت نگشا

 بگذار بود باز در کابل و مسکو 
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 تا در پی صلح بشری دست بکارند

 جز دوستی خـلق جھان کـار ندارند

 پر مھر تپد دل  به بر کابل و مسکو 

 

 ـمان مـؤدتيـوند بـه پـيدلھـا شده پ

 دست محبتيکر بدمي جان و دو پکي

  در دوستی بنگر ھنر کابل و مسکو 

 

 ستی ماستينابود شود ھر که پی ن

 ستی ماستيتا ھست جھان شاھـد ھمز

  بوم و بر و کوه و کمر کابل و مسکو 

******** 

********  

 : مطلب، ازين نوشته ھا نيز بھره برده ام برای تھيۀ

  ١٩٧٨افغانی در خارج از كشور، مجموعۀ از اشعار، اتحاديۀ محصالن 

   ميالدی١٩۶٨جاويد شمارۀ اول تا يازدھم، ماه  اپريل تا جون  نشريۀ شعلۀ

   حزب ھمبستگی افغانستانیتارنما

 خورشيدی  ١٣۶٠ بادبان، سليمان اليق، مطبعۀ دولتی، سال طبع

   خورشيدی١٣۵۵ ، ۶٧ ا شمارۀ.د.شيپور انقالب، بارق شفيعی، مطبعۀ دولتی، اتحاديۀ نويسندگان ج

  پايان

  

  :يادداشت

ی لبيب  ای جيالن ا آق ار گرامی م ۀ ھمک ه گفت را«در اين بازنگری به مطالب ب ين اشعار و » ...شعر و ادب چپ گ ه يق ب

ا مواضع فکری و  نوشته ھای برخی از نويسندگان و شعرائی نيز مطرح می گردد که آن نويسنده ھا و يا شاعران نه تنھ

روز سياسی ديروزشان ر د ننگ دي ه می توانن د ک دل شده ان ی مب انا نمايندگی نمی نمايند، بلکه بدون مبالغه به لجن ه ش  ب

  .شمار آيند؛ لذا از قبل پيداست که نشر اشعار چنان افرادی، به معنای تأئيد شخصيت کنونی آنھا نمی باشد

 AA-AA ادارۀ پورتال

  
 يک برھۀ خاصی از حيات اجتماعی مردم افغانستان مطرح بحث  از آنجائی که در اين باز نگری تاريخ شعر و ادب-* 

اران و ميھنفروشان  د از جنايتک ی چن د اشعار تن ن فراين ارق قراردارد، به ناگزير ضمن بررسی اي ق، ب ليمان الي د س مانن

ای اغماض. نيز امکان چاپ می يابد... شفيعی و  ه معن يچ وجه ب ه ھ ين اشعاری، ب شر چن  در از قبل مشخص است که ن

  .مقابل جنايات و ميھنفروشی ھای آنھا نبايد تفسير بگردد

 AA-AA ادارۀ پورتال

 


