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 دپلوم انجنير نسرين معروفی: و ارسال ازافزوده  ،بازتايپ

      ٢٠١۴ می ١٣ 

  بيســـــت و ســـــوم ثـــــور
  

 ساعت را می ٢۴ند که ھر چند از لحاظ گذشت زمان ھمان در تاريخ ملت ھا و خلقھای جھان، روز ھائی وجود دار

، چنان پر عظمت و بی ھمتا است و با خود حمل می نمايددر بطن رسانند، اما از لحاظ اھميت و محتوای جريانی که 

 ملت که فقط دری يک ھای تاريخدرد د تو گوئی ابری بوده آبستن نچنان ھيبت و رسائی پيام زمان خود را فرياد می زن

  .يمان يافته استھمان مقطع امکان زا

م افتخار و ثور را می رساند، به مفھ٨ و ٧چنين حکمی اگر از جانبی و در محتوای فاجعه آميز و سياھروز گونه، ھويت 

  .، زبان گويای آن به شمار می رود١٣۴٨ ثور سال ٢٣ و ١٣۴۴سوم عقرب سال آميزآن، 

و سرکوبھای خونين چندين دھه نستان و فرزندان آگاه و دلير آن، به دنبال چنانچه در اين دو روز پر افتخار، خلق افغا

، خشم خويش را در تقابل با مظاھر استبداد و در رأس ھمه شاه سفاک و خاندان جبار و غدار طالئی غل و زنجير 

ابسته به استعمار و  آزداگان زنجير گسل با اھريمنان وخوشگزران، به نمايش گذاشته، سرکھای شھر کابل را به آوردگاه

  .ارتجاع مبدل نمودند

، با فرستادن نتوانسته بود، مردم را فريب دھد» دموکراسی تاجدار«رژيم خود فروخته و سفاک ظاھر شاھی که با ترفند 

به جنگ چند متعلم و محصل، چھرۀ واقعی خويش را به نمايش گذاشته، به تاريخ بيست و سوم ثور » غند ضربت«

متعلم بود به خون کشيد، تا باشد » ابن سينا«زند قھرمان خلق افغانستان را که در صنف نھم ليسۀ فر» اصيل«، ١٣۴٨

  .چند صباحی بر عمر سلطۀ ننگين خاندان غدار و جبار طالئی بيفزايد

 از ايشان سپاسمندی مستقيماين شما و اين ھم پارچه شعری از شاعری که با تأسف نام شان را نمی دانم، تا به صورت 

  .»اصيل قھرمان« خويش را ابراز می داشتم، به ارتباط آن جانباز دلير خلق 

  .م. ن

  بيســـــت و ســـــوم ثـــــور
  بـر کشتـــۀ مــن  گـــريــه کمتــر کــــن! پــدر

  کـه مـن با خــون خـود شستـــم  زخـود گـــرد حقــارت را

  " دشــمن ســوزکـه مـن در سنگــر پيــکار ھستــی ســـاز"

  که مظــلـــوميـــم بــرای آنــ
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  که صـد قـــرن است که  ازمحصــول رنــج خــويشــتن محـــروميـــم بــرای آنــ

  .شــکستــم بنـــد و زنـجيـــر اســــارت را

  

  بـر کشتــۀ مــن  گــريــه کمتــر کـــن! پــدر

  ــر فــــرزنـد مـــــردم راکـه چـون مـن صـد ھــزار انســان مظلـــوم ديگـ

  کـه چـون مـن صـد چمــن نـــورستـــه گلـــبن را

  ســرانگشــت پليــد دشمنـان تــــوده پــرپــر کـرد

  چـومـن صــدھـا پســـر را بـی پـــدر و پسـرھـا را  جــدا از دامــن پــرمھــــر مــادر کــرد

  بـه مــرگ مـــادرم ســـوگنـــد

  ـروزی بـی تــرديـدی خـــلق يـاورم ســوگنــــدبـه پيـــ

  کـه مـن فـــرزنـد خـوش نــام تـو بـودم  مــرد مــردم خــواه

  بـه رنـــج زنــدگی  با درد زحمــت پيشــگان آگـــاه

  بـه خـون خـويـش پـروردم ھـزاران الله در صحرا

  

  ای زنــدۀ افتـــاده درمــــرداب! پــدر

  کشتگانــت  سـربگيــر از خـــواببه پاس انتقام 

  بيــا با مـــوج پيـــش آھنگ فـــرزندان خــود  ھمسنگـــران مــــن

  بـه ســـوی مــرز دشمـــن حملـــه فـــرمــا شــــو

  مـــرا دريــاب و دريــــا شـــو

  نمــی دانـی که ديگـــر عصـــر جنبشـــھاســت

  ن خــوارانو خــورشيـــد سيــــاه  عصــرخــو

  ســراشيـب زوال خــويشتـــن پــويـا اســـت

  نــمی دانــی درفــش ســــرخ آزادی

  زخـون سـرخ مردم رنگ می گيـرد

  کـه اينجــا زادگــاه پــاک محمــودی

  کـه اينجـا دشمن غـدار سست ايمـان

  گيــرد میببيــن از بھـــر پــا بشکستــن خـود سنـــگ 

  

  بردان مـن  ای ھمــسنگران خـــلقچـه بـاک ای ھمــن

  کـه ازجمــع شمـــا رفتــــم

  !گفتنــد ه میکـه ديگـــر پــرده ھای گــوشـــم ازغـــرنــده آوازی کـ

  خـــروشـان باد رزم خـلق

  نگـــون بـادا لوای دشمنــان تــــودۀ مظلــــوم

  تھــی گشتـــه است

  !ـه بــرخيـــزدولــی از گــور غمنـاکم ھمـيش ايــن گفتـ
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  چـه فخـــرافــزاست مــرگی کـو به راه تــوده خــونيـــن شــــد

  نمــردم  زنــده ام مــن زنـــدۀ جــــاويـــد

  درخشــان درسپــھر خاطر خــلق کبيـــر خـويش چـون خـورشـــيد

  مبــادا افســـرده ايـن آتشگــــرديـــرين شـــــرار رزم

  : از اشعاره ایمجموع

  ) در خارج کشوراتحاديۀ عمومی محصالن افغان(

  . م١٩٧٨منتشره در 

  

 

 


