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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

 
  ھيوادوال کابلی

 ٢٠١٢ فبروری ٢٣
 

"تابش"به مناسبت چھارمين سالگرد درگذشت استاد نورمحمد   
 

خانواده ، دوستان و آشنايان آن انسان ، " تابش"ھنگام استاد نورمحمد ه  مرگ ناب٢٠٠٨ فبروری سال ٢٢تاريخه ب

که پوره چھارسال ازآن سيه روزمی گذرد ،  امروز. پراحساس ومبارزرا درغم وانده بی پايان غوطه ورساخت

استاد انسان صادق ، با درد ومبارزی بودند که .  سوگ استاد دوام دارد و نبود شان به ھمان اندازه محسوس است

منظومۀ . دی را با رنج جانکاه جالوطنی گره زده ودرقالب نظم متبلورمی ساختندضد ظلم وتعه فرياد عصيان ب

ايشان درشرايطی که آن کانون آتش افروزنسبت به ھرزمان ديگربه آلۀ دست زورمندان " خطاب به ملل متحد"

ت با وميدان معامله گری ھای ننگين وضد بشری مبدل گرديده است و ھمچنان جنگ ساالران جانی وددمنش ھمدس

به دوران رسيدۀ غرب ھنوزھم دندان ازاستخوان مردم مظلوم و به خون خفتۀ  مزدوران جنايتکارروس ونوکران نو

  .ما نبرداشته اند ، معنی و مفھوم عميق خودرا می يابد

  

  !جاودانه" تابش"ياد وخاطرۀ استاد نورمحمد 

 

»خطاب به ملل متحد«  

 ای که نام صلح داری برزبان

وات درجھانمی زنی الف مسا  

 ھردم ازانصاف صحبت ميکنی

 برستم ، نفرين ولعنت ميکنی

ئیمدعی عدل دردنيا تو  

ئیظالمان را سرشکن گويا تو  

 درسخن داری زبان بس دراز

  درچشمت نباشد امتيازئیگو

ئیحامی قانون وآزادی تو  
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ئیضد جنگ وضد بربادی تو  

  دردھرطاقئیدربشرخواھی تو

 می کنی تبليغ صلح و اتفاق

  بکشا کشورمارا نگرچشم

بشر و تا بدانی معنی شر  

اين رھزنان بی وقار" رھبران"  

 غصب ازمردم نموده اقتدار

 ناف شان بسته به ناف اجنبی

 می کنند دايم طواف اجنبی

 برلب ، حرف دين وتقوا ونماز

 ليک درسرفکرپوچ امتياز

 زيرنام دين واسالم وجھاد

 داده ھستی خاليق را به باد

جنگ افروزدھرازجھانخواران   

 زين جباران تمدن سوزدھر

 تربيت ديدند وجھل اندوختند

سوختند کشورزيبای مارا  

وطن آواره شد مردم ما از  

 گشت مأيوس وبسی بيچاره شد

 آسمان راکت پرانی می کند

 کشتزاران مين فشانی می کند

 مرد وزن آغشته درخون گشته اند

 خون چکان ازمرزبيرون گشته اند

ناتوان و عدۀ ديگراسير  

 بی لباس وبی دوا ، بی آب ونان

  را گرفرستند ازبيرون یالقمه 

 می کنندش چور گرگان ازدرون

 آن جھادی ھای بی نام ونشان

 اين تفنگداران ، جالدان ، خاينان

 متحد با نوکران پست روس

 کرده اند برکرسی قدرت جلوس

 طوق جاسوسی ايران را ببين

 حلقه سان برگردن اين خاينين

 آستان بوسان شيخان عرب
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 دين فروشان ودالالن عرب

 کرده اند تطبيق اين بدگوھران

"جنرال اختران"نقشه ھای شوم   

 نوکرکلدارودالرگشته اند

زبون ترگشته اند" الحقاءضي"از  

 جنگ گرديده سرشت وخوی شان

 آدميت کرده ُتف ، برروی شان

 ناجوانمردانه اين پست فطرتان

نمی کنند دايم تجاوزبرزنا  

 ازدھان طفل گيرد شيراو

 گربيفتد فرصتی درگيراو

 بريتيمان نيزيورش آورند

 سينه ھای بيوه ھا را می درند

 ملت ما گشت ازقحطی ھالک

 ازبم وراکت شده درزيرخاک

  بھربيماران بودئینی دوا

 نی دھانی را لبی ازنان بود

 قلب مادرميھن ما چاک شد

 عالمی زين ماجراغمناک شد

برلب سکوتليک داری تو چرا  

 بادھان بازبدبو مثل بوت

 نيست خاموشی تو غيرازگناه

 می شود زين شيوه خلق ما تباه

 چشم اگرنبودترا کرنيستی

 يا کاله ھستی ولی سرنيستی

 نالۀ اين مردمان بينوا

 بستۀ زنجيراين دجال ھا

 می کند درسنگ خارا ھم اثر

 نيستی تو ليک ازحالش خبر

 تومبادا مثل اين اھريمنان

  آزادی وآزادگاندشمن

 با لوای خلق ساالری خويش

 بھرحفظ نام سرداری خويش

 پای برحلقوم مظلومان نھی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 بوسه بردست ستمگاران نھی

 گرچنين نبود سخن آغازکن

 چشم حق بينت خدارا بازکن

 مردم کشميرپوشيده کفن

 داغ ھا دارد سومالی دربدن

 جوی خون جاريست درخاک عراق

قچون سپندی ھم فلسطين دراُجا  

 بوسنی مقتول ساطورستم

 تاجکستان را نه گيری دست کم

 در روندا عالمی درخون نشست

 رشتۀ جان دريمن ازھم گسست

"صنم"ليک تو ای عشوه پرداز ای   

 مست درآغوش ارباب ستم

 رفته ای ازخويش با جام شراب

 عالمی را کرده ای چون خود خراب

 منطبق نبود به قيل وقال تو

وطرز رفتارتو و اعمال ت  

 حيف اين نام بزرگ وپرجالل

 برتو نازيبا بود ای بدسگال

 گربه کردارت نياری انقالب

 رستگاری نآيدت روز حساب

  عمل بايد نمودئیآنچه می گو

 زھررا فرق از عسل بايد نمود

 جايگاھت بس رفيع است وبلند

 ھيچگاھی دل به پستی ھا مبند

 جنس خوش بايد به بازار آوری

ریتا ترا گردند مردم مشت  

افغان شنو" تابش"حرف حق از   

!از پی ارباب زور وزر مرو  

)١٤٣ تا ١٣٩صفحات " (معبد عشق"اقتباس از   

"کابلی"ھيوادوال   

٢٠١٢ فبروری ٢١  

   

 


