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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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 Political سياسی

  

  ھيواد وال کابلی

 ٢٠١١ اپريل ١٤

  خيرمقدم به وجدان ھای بيدار
  

قالۀ ايشان وچشمم به اسم آقای ھادی شميروم» افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«بعدازروزھا سری زدم به پورتال 

با حفظ نکته ای که درتبصرۀ ادارۀ پورتال دراخيرنوشتۀ آن ھموطن فھيم آورده شده است ، من مقالۀ ارزشمند . افتاد

 ديروزی ۀبخش شمار زينتاز ايشان خوشبختانه اثرديگری بازھم . وتحليلی شانرا خيلی مفيد و تنويرکننده يافتم

مند و ھمکار قلمی پورتال وطنخواھان ه من به عنوان عالق. ت نکرده امرصفُ ل بود که تا حال برای خواندن آن پورتا

حضورمحترم ھادی شميررا برای غنای ھرچه بيشترمندرجات پورتال » افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«غيور

) سعودی( شان درمورد ارتجاع آخوندی ايران و ارتجاع طالبی ۀخيرمقدم گفته ودرارتباط تحليل ھای عالمان

 ١٣٧٦به پيشوازبھاران » آذرخش «ۀ ماھنام١٩ و ١٨غانستان ، پارچه شعرزيبائی را که درشماره ھای اف

 معنوی به ايشان پيشکش می ۀ ميالدی به چاپ رسيده بود ، درينجا به عنوان تحف١٩٩٧خورشيدی مطابق به اپريل 

  .نمايم

  ھيوادوال کابلی

  ٢٠١١ اپريل ١٣

  

  

  نوروزانه

  

ازآنجائيکه اوضاع .  شعرزيبائی سروده است١٣٧٥رنامدارايران ، به پيشوازنوروز، شاع» خوئی«اسماعيل 

م ستوران رژيم ھا وباندھای سُ د ، يعنی خلق ھای ھردوکشوردرزير ھردوکشورشباھت ھای زيادی باھم دارن

يل  زيبای اسماعۀشوند ، ماھم به مناسبت فرارسيدن نوروز وبھاران سال جاری سرود ارتجاعی خورد وخميرمی

  .می نمائيم» آذرخش« نوروزی ۀرا زينت افزای شمار» خوئی«
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 ـ سال ١٩ و ١٨ناشرافکارانتقادی ، سياسی ، اجتماعی ـ شماره ھای مسلسل :  مستقل ملی و دموکراتيک ۀ آذرخش ـ ماھنامۀماھنام(

  )١٥ و ١٤ ؛ صفحات ١٩٩٧ مارچ ـ اپريل \١٣٧٦ ـ حمل ١٣٧٥ حوت \دوم 

  

  

  !کام شما نهکام ھمگان باد روا ، 

  !ايام ھمه خرم وايام شما نه

  زان گونه عبوس ايد که گوئی مِی نوروز

  !درجام ھمه ريزد و درجام شما نه

  وآن گونه شب اندوده ، که ، با صبح بھاری ،

  !شام ھمگان می گذرد ، شام شما نه

  *ايرانۀ وانگارکه خورشيد بھاران

  !بام شما نه بر بربام ھمه تابد و

   بپژوھيدم وديدم!ای مرگ پرستان

  !ھردين به خدا ره َبَرد ، اسالم شما نه

  باش ،دقھقاه بھاران به سوی خلق ، به شا

  !پيغام خدا آرد وپيغام شما نه

  ی انعام شمايانای جزدگرآزاري

  !مايان ھمه را عيدی وانعام شما نه

  ازعشق و جمال ايد چنان دور که گوئی

  !مام ِ ھمگان زن بود و مام ِ شما نه

  وان سان  ََچغرآمد دل تان کزَ تف دانش

  !خام ھمگان پخته شود ، خام شما نه

  وين زلزله کزعلم درارکان خرافه ست

  !خواب ھمه آشوبد وآرام شما نه

   اوھام جھانیۀوين صاعقه درپرد

  ! اوھام شما نهۀزدآتش ودرپرد

  وآنگه ، زدوای خرد وعاطفه ، درمان
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  !سرسام جھان دارد وسرسام شما نه

  يدم و ديدم که نشانی زتکاملسنج

  !احکام نرون دارد و احکام شما نه

   پيشرِو دانش وفرھنگۀوين قافل

  !ازگام ھمه برخورد ، ازگام شما نه

  وين ماِم طبيعت ، به فرآوردِن انسان ،

  !واِم حجرش ھست ، ولی واِم شما نه

  ،" آالم"شما را ، نه جز" آمال"ی ای معني

  !ا نه کام ھمگان باد روا ، کام شم

  زان که ، به تصريح": الم"وين ديِن مشاديِن 

  !شما نه" الف الم"پساينِد " ميم"جز

  وی جزالم ، البته الم تا دگران راست ،

  ! انگيزش والھام شما نهۀسرچشم

  شادی ُگھرماست ، که ما جاِن بھاريم ،

  !به جزانعاِم شما نه" ملِت گريه"ای 

   خود سربه درآريمۀما ، ھمچوگل ، ازخند

  !برکام خدا ، نِز قَبِل کام شما ، نه

  وين گونه ، دراين عيد ، رمان آھوی اميد

  ! ماست ، ولی رام شما نهۀرام ھم

  ای عاِم شما ، دربدی ودد صفتی ، خاص؛

  !وی خاص شما نيک تر ازعام شما نه

  پوشيد عبا ، زيرا پوشاک بشررا

  !اندام ھمه زيبد و اندام شما نه

  شه و دانشای مردم مارا به جزاندي

  ! دام شما نهۀبيرون شدی ازمھلک

  *بس مدرسه ، ھرسوی ، به سرتاسرايران
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  !واباد ، ولی مکتب اوھام شما نه

   ھردينۀبادا که ، به بازارجھان ، دک

  !واما َند و دکانک اصنام شما نه

  ای تا ، به سياست ، کسی اعدام نگردد ، 

  !تدبيِر سياسی به جزاعداِم شما نه

   خدا خواھم ازخلق ،اربخشش خصمانِ 

  ! شان می برم ونام شما نهۀنام ھم

  يعنی که سرانجام ھمه خلقان نيکو

  !خواھم ، به سرانجام ، وسرانجاِم شما نه

  ای ، ازپس خون دل ما ، نوشی جزمرگ 

  !ازبھِر دِل خوِن دل آشام شما نه

  بادا که ـ به ناميزد ـ فردای رھائی

  !فرجاِم ھمه باشد وفرجاِم شما نه

  

 شعرباال ، باری ندنبرای بيان درد ملت افغان که با عين قماش دشمنان علم وانسانيت روبرو است ، ميتوان درخوا* 

  . ھم آھنگی مبارزات خلق ھای دوکشوراستۀاين خود نشان.  ، ھم خواندافغانجای ايران ، ه ب

  

  


