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  اعضای خلق و پرچم ويا"  انقالبی"ی از شعرھای ئنمونه ھا

  شاعران وابسته  به اتحاد شوروی سابق

   

ده بود  که شاعران ونويسندگان وابسته به گروه ھای خلق و پرچم از آنچه در گذشته در مبحث  گذشته  ياد آوری گردي

شايد گذشت زمان و .  ھای سابقه را تجديد چاپ ھم نمی کنندئیمگر مداحی ھا و روس ستا.  پشيمان نيستند،نوشته اند

 خود  ۀديد تربيت شده و از گذشتر داده و يا به اصطالح يکی ازآنھا تجييرا تغ زندگی در کشورھای غربی طرز ديد شان

داری  که درزمان زمام در بعضی مجالس و محافل  افتخار کنان می گويند قوم پرستی می کنند و بعضاً فعالً . شرمنده اند

 رشد  به  موسيقی وشعر وادب بيشتر ميسربود  ولی ھيچ گاھی ياد آوری نمی کنند که شعر وادب را به کدام ۀشان  زمين

 ۀاين گونه  نويسندگان وشعرای  نوکرمنش و مزدور روسي .  ئی واضح است به مداحی و روس گرا.سو سوق دادند

نمی خواھند در نشرات خارج   تجديد چاپ نمی کنند  و،نھا روسھا را مدح وصفت کردندآ آنچه  را که در ،یوشور

ه از شکنجه، اعدام ، مجبور به مثلی ک. مرزی انتشار يابد، ولی از سرودن وگفتن آنھا ھم اظھار ندامت نمی کنند

 . مھاجرت کردن مردم، اظھار ندامت نمی کنند

نواسه ھای شان، اينھا را بھتربشناسند، يگان پارچه اشعار به  ينده، به شمول اوالد وآخاطر اينکه نسل فعلی وه ب

ی از اشعار از بارق ئھادر ياد داشت گذشته نمونه . نوکرصفتان را انتشار می دھيم  اصطالح انقالبی اين مداحان و

عضو کميته مرکزی و رئيس پوھنتون کابل که استادان ومحصالن زيادی در وقت قدرت وی (  شفيعی، اسد هللا حبيب

 اشعار قادر ابھر، پژوھان گردانی و ۀدر اين جا می خواھيم  نمون.  دستگير  پنجشيری را انتشار داديم،  )عذاب ديدند

بدانيد که اين ياوه سرايان به چه اندازه  ا با اھداف ومرام و وظيفۀ آنھا بيشتر آشنا شويد وعظيم شھبال را مطالعه کنيد ت

  .خود را کوچک ساخته ودر خدمت  روس ھا قرار داشتند

  

  داکتر ميرعبدالقادر ابھر

نيد واز پروان به پايان رسامير عبد القادر ابھر در خواجه سياران چاريکار به دنيا آمده تحصيالتش را در واليت 

 به کابل آمد و در مربوطات وزارت اطالعات وکلتور ايفای وظيفه  بعداً .  پروان آغاز به کار نمودۀ روزناممحرری
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با استفاده از يک بورس تحصيلی شش ساله به شوروی رفت بعد ازتحصيالت در شعبات مختلف وزارت اطالعات  .کرد

   .لمان مردا در شھر آخن ٢٠٠٨لمان پناھنده شد و درسال  اوی به  شورۀبعد ازسقوط  رژيم دست نشاند .وکلتور کار کرد

 برای صلح ئیگلبانگھا(در مجموعۀ شعر   ١۴٣که در رويۀ ) سپاه صلح( از اشعارش  تحت عنوان  ه ایاين ھم نمون

  . خورشيدی  در مطبعۀ حزبی انتشار يافته است  ١٣۶۵درسال ) وسپيده 

  سپاه  صلح              

  ی رود به پيش  زمانه م

  وما به پيش می رويم 

  به سوی آرمان نيک و بی زوال توده ھا

  ای  بردگی کشيده اند ردکه زير يوغ در

  چه بی حساب رنج ھا

  زجور وکينۀ سياه کار ھا

  به روی کرۀ زمين 

#       #      #              

  و ما روانه ايم 

  زمانه ميرود به پيش 

   و ما به پيش می رويم 

  ھا و کوھسار ھاه ی دشت ھا و تپ به سو

   به ماورای ابرھا 

  ران آسمان کو درفضای بی 

  جوی اختران  و به جست

   به البالی زندگی  خلق ھا

  به ھرکجا به ھر طرف 

   که آفتاب  آتشين انقالب 

  طلوع می کند

#        #        #     

  و ما روانه ايم 

  زمانه می رود به پيش 

  وما به پيش می رويم 

  ه سوی شو و شوق ھاب

   به سوی آن سرودھا ، ترانه ھا ، نشاط  ھا

   به سوی عشق ھای جاودانه  می رويم 

  و عاشقانه ميرويم 

  که تا زسينه ھای توده ھای رنجبر

  به گوش ھای ھيچکس

  زھيچ شھر وروستا
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  فغان و درد و بی عدالتی 

  دگر طنين نيفگند

  که ما به راه خلق ھا روانه ايم 

   زمان زمان ماست 

  جھان جھان ماست 

  جھان صلح و زندگی جاودان 

   از آن ماست 

  وما سپاه جاودانه ايم 

  . سپاه صلح اين زمانه ايم 

  

  عنايت پژوھان گــردانی 

 ھجری خورشيدی  در شھر ايبک واليت سمنگان  متولد شده  تحصيالت خود را ١٣٣٢ عنايت پژوھان گردانی  درسال 

ميا به پايه يه پايان رسانيده  وتحصيالت عالی اش را در انستيوت پولی تخنيک در رشته  تکنالوژی وکدرليسه ايبک ب

" يروزی مرحلۀ نوين انقالب  ثورپ"گردانی  بعداز . اکمال رسانيده است 

به سرودن شعر )  قدرتۀتجاوز شوروی ونصب ببرک به اريکبخوانيد (

  کودک می رزمد درسال نخستين مجموعۀ شعری اش به نام.  آغاز کرد

خلوت ارغوان  دو مجموعۀ ديگرش تحت عناوين  بابعداً .   چاپ شد١٣۶٣

شعرای رژيم دست   نويسندگان وۀ  ازطرف اتحاديمن باد را بوسيدمو ھا 

  .نشانده منتشر شده است 

را ) با خلوت ارغوانھا( شعری از مجموعۀ شعری ٣٣ز رويۀ دراين جا ا

.  گفته است) الله ھای سرخ  سنگر(وان انتشار می دھيم که تحت عن

دراين شعر برای خواھران ھمرزمش پيمان می بنند که  از سنگر " شاعر"

ولی روزی رسيد که سنگر را رھا کرده  وحتی از . برنخواھد گشت 

  .پناه آورد "  امپرياليستی " لمان اکشور پا به فرار نھاد و در

  

  الله ھای سرخ  سنگر  

  رخ سنگر بر نخواھم گشت  ز راه الله ھای س

  !به جان ھمرھان راه بی برگشت خواھر جان 

  ))فاضله )) (( شمله (( اگر دست پليدی ،  خون 

  صد ھای ديگر ريخت 

  ھزاران قامت مغرور  ديگر سر کشيد وموج افزون گشت 

  و تو ای داغدل انسان 

  !و تو ای ھمسفر ، خواھر ، برادر 

  آوراد يه عزيزانت ب

   ره بردند و راه سرخ بگشودندرفقانت را که
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  کنارت زندگی کردند وجان خويش بسپردند

  ياد آوره عزيزانت ب

  راه شوکت جاويد شان مردانه رھبسپره ب

  به ميدان باش و باور کن 

   ز راه الله ھای سرخ برنخواھم گشت 

  !  خواھر جان 

  )١٣۶٠ حوت ١٠کال   (

  

  عظيم شھبال 

ی خورشيدی دريک فاميل روشنفکر  تھيدست متولد شده پدرش عبدالحبيب نام  ھجر١٣١۴عبدالعظيم شھبال  به سال 

گنده  در اکثر جرايد اشعار او به صورت پرا خورشيدی  به سرودن شعر آغاز کرده است  ١٣۴١شھبال از سال . داشت 

  .مجالت کشور به صورت جدا جدا به نشر رسيده استو 

 ١٣۶۶ وآتش پرومته  به سال ١٣۶۴درسال ) چراغ الله(نام ھای ه   شعری بۀاز عظيم شھبال تا به حال دو گزيد

   ) ١.( آمادۀ چاپ  دارد ) کورۀ آتش( به  نام  ه ایخورشيدی اقبال چاپ يافته است و ھم  يک  مجموع

 از ه ای  عنوان شعر غزل گونخلق  پرچم و

عظيم شھبال را در اين جا می آوريم که در 

 تحت مجموعۀ شعری وی) ٢۴ ـ ٢٣(رويۀ 

 ١٣۶۴که درسال ) چراغ الله(عنوان 

 دولتی انتشار يافته و ۀخورشيدی در مطبع

را به کار گران، دھقانان و  شاعر آن

 کرده است در اين ءزحمتکشان وطن  اھدا

شعرخيال می کند  به سوی يک زندگی نو پيش 

خواھد رفت و آرزوی پيروزی  ھمرزمانش  

يان يعنی خلقی ھاو پرچمی ھا را باطمطران ب

  :داشته است 

  پرچم و خلق  

  تا بر افراشت پرچم خود دوستان خلق 

  آتش گرفت جان ودل دشمنان خلق 

  ازھرطرف  مقابل اين برق خصم سوز

  باھم يکی شدند ھمه رھزنان خلق 

  ليکن درين نبرد عليه ستمگران 

  پيروزی و ظفر بود آينده  زآن خلق 

  سر رسده ه اين سياھی و ظلمت بھبی شب

   تابناک دمد ز آسمان خلق خورشيد

  کاخ وبنای ظلم شود بی گمان خراب 
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  در عرصۀ مبارزۀ بی امان خلق 

  مارا به سوی زندگی نو برد به پيش 

  پيروز باد پرچم رزمندگان خلق 

  ١٣۴٧کابل  

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

ليف  دانشمند گرامی  محترم  نعمت حسينی  أ  تسيما ھا و آوا ھاب   خلص بيوگرامی عظيم شھبال از کتا )١

  .  گرفته شده است  

  

 

 

  


