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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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 Literary - Cultural  فرھنگی - ادبی

  
  محمد حيدراختر

  ٢٠١۶ اپريل ١۶

  اعضای خلق و پرچم)  ضد مردمی" ( انقالبی"نمونه ھائی از شعرھای 
 به اتحاد شوروی سابقشاعران وابسته  ويا

 )٣(   

 با ئیادب، تاريخ و آشنا مندان شعر ،ه نمونه ھای اشعاری را که در دو بخش گذشته انتشار داديم ، مورد توجه عالق 

به .   ادامه بدھيم که امکاناتش موجود باشد ئیمی خواھيم سلسلۀ ارائۀ اسناد و نظر را تا جا. ِمداحان بيگانه، قرارگرفت

گرستايانۀ اين فروخته شدگان در آرشيف ما موجود است، آن را ادامه می  که مجموعۀ اشعارتجاوزئیسخن ديگر تا جا

ھمچنان سعی می ورزيم تا اشعار بيشتری به دسترس ما قرار بگيرد زيرا ، با دوستی در افغانستان تماس گرفتم تا . دھيم

   :را برايم بفرستد و آن دوست محترم ، اظھار داشت" رفقای انقالبی" اشعار به اصطالح ۀمجموع

،  انقالب "لينن کبير "  آنانی که در دوران زمامداری شان ،  با خوش خدمتی مداحی روسان را می کردند برای 

 می کردند ؛ بعد از سقوط آخرين ئیويا ھم برای حزب محبوب شان ، ياوه سرا" انقالب برگشت ناپذير ثور"  ،اکتوبر

زافغانستان  تمام  مجموعه ھای شعری ، داستان و ديگر آثار يعنی داکتر نجيب هللا و فرار شان  ا" کی جی بی "ۀمھر

زيرا  ديگر به درد شان نمی خورد، شايد ھم از آن چه . شان را از بازار جمع آوری کرده اند و درباطله دانی انداخته اند

 ئین ياوه سراروی کاغذ آورده اند، خجالت ھم بکشند زيرا اگر باعث خجالتی شان نيست، چرا دوباره آن مجموعه و آ

  .بدانند که پدران شان در کدام موضع وسطح قرار داشتند  شان را تجديد چاپ نمی کنند، تا اوالد شان ھم بخوانند و

ا ، امريکا، کانادئیزيرا اکنون، اکثر شان به کشور ھای اروپا: آن دوست عزيز ھم راست می گفت ال،ؤدر جواب اين س

 خزيده و روز ه ای دست کشيده  در گوشئیاين فراريان از سياست  وياوه سراز ابعضی .  استراليا فرار نموده اند و

  .وشب خود را با مشروب  وديدن فلم ھا وسريال ھا می گذرانند 

) دانشگاه(عضو کميته مرکزی و رئيس پوھنتون( ی از اشعار بارق شفيعی ، اسد هللا حبيبئدر دو بخش گذشته نمونه ھا

قادر ابھر، عنايت پژوھان  ، دستگير پنجشيری ،)يادی در وقت قدرت وی عذاب ديدندکابل که استادان ومحصالن ز

گردانی و عظيم شھبال را انتشار داديم، تا با اھداف ومرام و وظيفۀ آن ھا بيشتر آشنا شويد وبدانيد که ايشان تا چه اندازه 

  .م وروس ھا قرار داده بودنددر خدمت ظل قلم، وطن  ومردم خيانت کرده، خود را کوچک ساخته ، به شعر ،

دراين بخش می خواھيم اشعار بيرنگ کوھدامنی ، رحيم الھام  و عبدهللا نايبی را برای معلومات بيشتر شما به نشر 

  .برسانيم 
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  محمدعاقل بيرنگ کوھدامنی

دب رياست نخستين کارش را در مديريت فلکلور و ا.  کوھدامن، کابل زاده شدۀ خورشيدی در شکردر١٣٣٠ در سال 

ٔکلتوروزارت اطالعات وکلتور وقت  بود، پس از آن به کتابداری در کتابخانه 
ٔ دار کتابخانه وزارت پالن گرديد،   عھده١٣۴٩در سال . ن شديي شھر کابل تعۀعام

ٔ با استفاده از يک بورس تحصيلی دولتی در رشته زبان و ادبيات ١٣۵٢در سال 
 دست  سند ليسانس را از دانگشاه تھران به ١٣۵۶در سال . فارسی عازم ايران شد

ر وضع ييعلت تغ اما به. ليسانس در ھمان دانشگاه ثبت نام کرد آورد و برای فوق

.  به افغانستان بازگشت١٣۵٧سياسی ايران و تعطيلی دانشگاه تھران در پايان سال 

دام عنوان استاد استخ ٔ در دانشکده زبان و ادبيات دانشگاه کابل به١٣۶٠در سال 

ھای درسی دانشگاه کابل که در  دو سال در مسکو غرض ويراستاری کتاب. شد

کار پرداخت و با فرھنگستان علوم تاجيکستان و  شد، به شوروی سابق چاپ می

 . ھای ادبی ھمکاری نمود ٔاتحاديه نويسندگان آن کشور نيز در زمينه

را به خط فارسی در آنجا " پيوند"ٔتان ماند و نشريه  در تاجيکس١٩٩۵ ميالدی تا سال ١٣٨٩بيرنگ کوھدامنی از سال 

 تا زمانی که  از دنيا رفت با ھمسر و پنج فرزندش در ١٩٩۵وی از سال . ول آن نشريه شدؤگذاری کرد و مدير مس پايه

  . کرد لندن زندگی می

 به خود کشی در لندن  دست)  ميالدی٢٠٠٧مبر  دس١١( خورشيدی ١٣٨۶ قوس ٢٠ه شب بيرنگ کوھدامنی، سه شنب

  .زد

زمانی که قوای سرخ شوروی سابق  به افغانستان ھجوم آوردند ومردم شريف افغانستان از اشغال کشور شان توسط 

 جدی سال ٢٧بيرنگ کوھدامنی به تاريخ  نيرو ھای شوروی سابق رنج می بردند و اشک درچشمان شان جاری بود  ،

  : استقبال نموده است ھجوم نيرو ھای سرخ شوروی را ستوده وچنين١٣۵٨

   ئی پس از چندين سيه روزی  ــ  پس از چندين شکيبا

   يائیؤببين روزان گل باران  ــ نگر شب ھای ر

   که سر کرديم  ــ بی آواز و بی پروازئیچه شبھا

   ئیخوش اين آواز و اين پرواز ــ واين شور وشگوفا

   )١( درخت آرزو ديگر ــ شگوفان است و بار آوار   

     **                                             

  محمد رحيم الھام

 را ئیتعليمات ابتدا.  ھجری شمسی در چھاردھی کابل چشم به جھان گشود١٣١٠رحيم الھام  فرزند فضل الدين در سال 

و در  در مدرسۀ غازی تحصيالت ثانوی خويش را ادامه داد ١٣٢٨در سال . آغاز نمود) محمود طرزی(در مدرسۀ 

  . فارغ التحصيل گرديد١٣٣١سال 

   

 پوھنتون زبان و ادبيات فاکولتۀ شامل ١٣٣٢در سال 

 تحصيالت خويش را به ١٣٣۵در سال . کابل گرديد
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  . ادبيات شروع به کار کردفاکولتۀ کابل و پوھنتونپوھيالی در نامزد  علمی ۀپايان رسانيد و به حيث اسيستانت به رتب

 پس از دريافت ١٩۶۵ رای فراگيری تحصيالت به اياالت متحدۀ امريکا سفر کرد و در سال  ميالدی ب١٩۶٢در سال  

ھمچنان برای شش ماه جھت آموختن ادبيات . ماستری در زبانشناسی و ديپلوم تخصص در زبان انگليسی به کابل آمد

  .انگليسی به ھند سفر کرد

 امريکا ۀات فارسی دری به دانشگاۀ اومھا به اياالت متحدسال برای تدريس زبان و ادبي  يک١٣۵۶رحيم الھام در سال  

ول ديپارتمنت ؤوظايفی چون مس. روسيه، يونان و انگلستان داشت ی به ھند، پاکستان، ايران،ئھمچنان سفر ھا. سفر کرد

ن دربخش نشرات خارجی آژنس باختر، سسۀ زبانشناسی افغانستان، ترجماؤول مؤ ادبيات، مسپوھنځیادبيات زبان دری 

ول مجلۀ علوم اجتماعی، نطاق راديو، ؤ مجلۀ ھنر، مدير مس،، مجلۀ پشتون ږغ)نسيم(ت تحرير مجلۀ ادب يأعضو ھ

پروديوسر پروگرام ھای کاروان گل ھا وھنر و زندگی، و ديگر پروگرام ھای ادبی راديو افغانستان، رئيس کميسيون 

دبيات اکادمی علوم افغانستان وعضو داراالنشاء کميسيون تحقيقات زبانی و ادبی اکادمی علوم انسجام تحقيقات زبان و ا

  .را به عھده داشت

بعد از کودتای ننگين ثور وبه خصوص بعدازھجوم نيروی ھای سرخ شوروی که مردمان بيشتری ناگزير شدند وطن را 

  :و دراين سروده اش  از عيد پيروز سخن گفت  " ب سنگر انقال" تحت عنوان ترک نمايند، رحيم الھام  شعری سرود،

   باد بروی جاودان ينآن که نفر «  

  از وطن اورا گريزان کرده ايم 

  ای عزيز وطن ، بيا، زاری مکن 

  »! عيد پيروزيست ، قربان کرده ايم 

  جز فرار راھی ھمچنان به آنعده از ھموطنان به خصوص نسل جوان ما که  از دست ظلم و ستم  وبگير وببر وبکش

  :نداشتند چنين خطاب می کند 

  اال ای برومند فرزند من ،

  ز آغوش ھمدم کجا رفته ای ؟

  مرا مانده اين جا ، تو دلبند من 

  به خواری ، دگر جا،  چرا رفته ای ؟

 #             #            #  

  بپروردمت من به خون جگر

  که فرزانه باشی ، نباشی حقير

  سرور شوی که دانا وھشيارو 

  .نه باشی ذليل وفقر واسير 

#           #      

  کجا رفت آن درس آزاد گی 

  که از پورمن رستم آموختی ؟

  دل و عقل وايمان خود را چرا

  به اھريمن زشت بفروختی 
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  تو ای رفته ز آغوش نازم به دور

  بيا نزد من ورنه دانی تو نيز

  که گرخشم من مھرمن راسترد

   )٢ ( ١٣۶٠ـ ۴ ـ ۴باغ باال    !يک پشيز به نزدم نيرزی دگر 

  

  عبدهللا  نايبی 

تحصيل .  خورشيدی  درشھر کابل زاده شد ١٣٣۴عبدهللا نايبی به سال 

 جھت ١٣۵٣ استقالل  به پايان رسانيد درسال ۀ  ومتوسط را در مدرسئیابتدا

 به وطن باز گشت و به ١٣۵٨ تحصيل به فرانسه رفت و در پايان سال ۀادام

  . حزبی پرداخت ئی حرفه کار

ثار عبدهللا نايبی  عبارت است  مسايل اساسی ماترسياليسم ديالکتيک  که آ

 انتشار يافته ،  انقالب سوسياليستی وروشنفکران  درسال ١٣۶٠درسال 

  راشرفت ادبياتي خورشيد چاپ شده  و فرديت آفرينشی نويسنده و پ١٣۶٢

ست  ھمچنان مجموعه ھای  ترجمه نموده و منتشر ساخته ا١٣۶۵درسال 

   )٣.( ازاوست "  رگباربرمرمرو بامدادی ھا " و "  با بھارمعياد " ، "  با بال ھای طلوع " شعری  تحت عنوان 

 شوروی سابق يعنی باند خلق و پرچم تنگ شده بود و کسی حاضر نمی شد  ۀزمانی که عرصه برای رژيم دست نشاند

  مشاوران ۀعسکری بفرستند  رژيم دست نشانده به مشور احتياط ۀدوررا جھت سپری نمودن  جگرگوشه ھای شان

روسی  تصميم گرفتند که  امنيت داخل کابل ، تالشی منازل وامنيت مراکز واليات را  رفقای حزبی بگيرند و به جبھات 

 قطعات به جای اعضای حزب را به) سپاھيان انقالب(  تحت نام ًءر قطعات دارند ارسال نمايند  بناکه دی را عساکر

 . عساکرمی فرستادند

انقالبی "درآن زمانی که  اعضای باند پرچمی به صورت افتخاری وھم جھت اين که برای رھبران حزبی شان خود را 

که در ای  سه ماھه به سپاھيان انقالب پيوسته و معاش ماھوارشان را اداره ۀنشان بدھند جھت سپری نمودن دور" آتشين

داشتند   ، تعدادی از کارمندان راديو تلويزيون که عضويت باند پرچم راکردديه می أند، تکردکارمی آن منحيث  کارمند 

رفيق سيد "خوب به خاطر دارم که، از دفتر ما :   مثال ۀبه گون.   انقالب را سپری نمودنده سپاۀ سه ماھۀنيز دور

 راديو تلويزيون افغانستان، کارمی کرد یمھا که در آن زمان به حيث معاون مديريت عمومی پروگرا"اسماعيل فروغی

حيث سپاه  انقالب ، در زندان  وھمچنان عضو پرچم ومنشی حزبی نشرات راديوافغانستان بود، نيز مدت سه ماه رامن

درآن زمان .  ی که خود می گفت وظيفه اش رسانيدن لباس ھای زندانيان از فاميل ھای شان بودئتاجا. شتاند ذپلچرخی گ

 زندان پلچرخی صف می بستند تا بتوانند با ارسال لباس ھای پاک و ۀعقب درواز  ھای زندانيان از صبح زود ،خانواده

 سپاه ۀوی بعداز سپری نمودن دور.  از زنده بودن عزيزان شان اطالع حاصل نمايند ًگرفتن لباس استعمال شده اقال

شتن، بستن، شکنجه، آزار و اذيت ، زندانيان زندان پلچرخی  خود درراديو تلويزيون آمد، ازکۀانقالب که دوباره به وظيف

  .  برمی گرديم به اصل مطلب . چيزی به زبان نياورد  

اين شعرھمه "  ھيان انقالبسپا"دارد تحت عنوان ای  عبد هللا نايبی يکی از سر سپردگان رژيم دست نشانده سروده 

 برای سپاھيان انقالب شکوھمند وبرگشت ناپذيرثور به روزه ازطريق راديو وتلويزيون پخش می شد و به اصطالح

  :اصطالح روحيه می داد 
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  !درود آتشين به راھيان انقالب 

  !سپاھيان  انقالب ! درود برشما 

  شما که با درفش سرخ  حزب تان 

  ....به جنگ بی امان می رويد

   درود بر شما فدائيان انقالب 

  شما زگرمی فضای دوستان 

  شھر تان زناز شوخ دختران 

   دبريده اي

  شما دگر حماسه ھای انقالب می شويد

  شما دگر فراز قله ھای آسمانی وطن 

  ستاره ھای بی نقاب می شويد 

  شما دگر نگاه آفتاب می شويد 

  نقالب اسپاھيان  ! درود برشما 

   )۴ ( ١٣۶٠ ـ  ٢ ـ ٢٠ کابل ...شما به روی لوح مرمرين حزب قھرمان تان 

....................................................................................................................  

  منابع

  ١٢٢رويۀ » طنين انقالب «  بيرنگ کوھدامنی ، مجموعۀ)    ١

  ٢۵ ۀ وھمان مجموعه روي٢۴ ۀرحيم الھام ، طنين انقالب  روي)   ٢

  محترم  نعمت حسينی ليف دانشمند أسيما ھا و آوا ھا ت )  ٣

برای يکی از ھم » باخلوت ارغوان ھا «   که برای  مجموعۀ ه ایعبدهللا نايبی  مجموعۀ  طنين انقالب ، با مقدم )  ۴

  .نوشته شده است » عنايت گردانی « نام ه قماشانش  ب

  

   

 

 

 

 
 


