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 1357 ثور هشتِ  و ناسوِر هفت
 

کابل و به یاد تلخِ آن همه ویرانی ها،  بربادی  ش13۵7دیشب، تا نیمه های شب به فکر شب سیاه و تاریک هفت ثور 

وجدان باخته و میهن فروش خلق و پرچم بودم و سرگردان  1ها، خونریزی ها و خیانت کاری های سر دسته های

یر آغاز برنامۀ بی نظ باوبسایت عزیز آریانا افغانستان آنالین  همه بیشتر سایت ها و وبسایت ها در جهان مجازی. از

 دوستنظرم را جلب نمود که چکامه ئی از قلم توانای همکار ما، نویسندهٔ پر درد و عالی مقام  جناب حمید انوری را  یو دردناک

حزن آورش همچو فریاد همان عقاب زخمی صدای دل انگیز ولی با   جناب سیدال هومان دیگرم، دانشمند و وطن پرست  عزیز

و  ان هفتی کنی رامش  پیش کش قربانیاکه نمیتوان لحظه 

 هشت ثوری نموده است  ... 

و از آغاز تا انجامش مانند طفلی شنیدمش با گوش دل .  . .

خانه گم کردۀ گریستم. امیدوارم آن ویدیو را که در صدر 

 جا داده شده است صفحۀ نخست آریانا افغانستان آنالین 

بشنوید و دقایقی به یاد همه بدبختی ها، ویرانی ها و جنایت 

ستران خلق و پرچم در حق افغانستان و گهایی بیفتید که گن

مردم نجیب آن کردند و به فاعلین شرف باختۀ این نابسامانی 

 بلی!!! ها در وطن عزیز ما نفرین و لعنت بفرستید.

 مـــــادرم !! گـریـه مکن!!

 ــادرم!! شکــوه مکن!!مـــ

 مــــادرم!! آه مکش ناله مکن!!

  ..... به قربانگاه رفت ترس و بی هراسبی فرزند تو مـــادر!! با قامت افراشته، با ســــِر بلند به بلندی آسمایی، 

 

 برای شنیدن این ویدیو به آریانا افغانستان آنالین تشریف ببرید و باالی   

 که عکس آنرا در باال می بینید کلیک کنیدهمین ویدیویی          

                                                           

 رهبران نمی گویم زیرا برای اسم شریف رهبر توهین می شود  -2
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 سپس عنوان آتی و شعر زیبا و پر محتوای 

به استاد کم نظیر جناب مستطاب اسحاق نگارگر را )که بی اندازه به ایشان حرمت و محبت دارم( تحت عنوان )

یشه، دم و به قلم، اند( در صفحۀ فیس بوک ایشان یافتم و با دلچسپی، دقت و غور خوانپیشواز هفت ثور و هشت ثور

طبع روان و وطن پرستی شان مرحبا گفتم و بالیدم و آنرا در صفحۀ بعدی با شما خوانندگان عزیز نیز شریک می 

زیبای ایشان را که با رنگ سیاه که رنگ درد و غم و تاریکی است به رنگ سرخ که رنگ خون و  شعرسازم. این 

ر "پیشواز" به "ناسور" برای این نوشته انتخاب کردم که امیدوارم از رنگ خطر است بدون اجازۀ جناب شان با تغیی

 سر لطف و مهربانی ای که در حق من دارند بر من ببخشایند.

 
 

 وهشت ثور ثوربه پیشواِز هفِت 
 

 ام انداختندــخ یان کردند وـخلق« انقالبی»

 دریاکاری به چرخ افراختن و مکر« پرچم»

 جوشید خوش به هم دو آن هر وضدِ « انقالب»

 سِر بیچـاره مـردم اسِپ وحشت تاختند بر

 ننِگ خود بالیدن است بر "هردوان"افتخاِر 

 خویش را بیچارگان رسوای عـالم ساختند

 درخت اماچه سود بی ننگانماتحِت  رفت در

 دبس حیا را باختن الِف غیـــرت میزنند از

 

 برمنگهم13۹7ثور 7مطابق  2018اپریل 27نگارگر 

 

 

 

 

و بعداً در همین صفحۀ زیبا و پر محتوای استاد نگارگر بزرگوار به شعری از شاعر درد ها و عاشق میهن جناب محمد عزیز 

عزیزی برخوردم که به همین مناسبت روز نکبت بار کودتای هفت ثور رقم شده است و افتخار دارم که آنرا نیز در پایان با 

 شما عزیزان شریک سازم:
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 قتل عام مرد وزن از کودتای هفت ثور  تاریک وطن از کــودتای هفت ثورام ـش

 ثور حاکم آن زمن از کودتای هفتگشت   بود دوردانش  مشت افرادی که از فرهنگ و

 مـی نمـودندی اتن از کودتای هفت ثور  مزدوران روس و خون دل خوردند، مردم ما

 زغن از کودتای هفت ثور حملۀ زاغ و  دمن و و دشت جای بلبل در فضای کشور

 همــه باغ و چمن از کودتای هفت ثور از  دست صیادان وحش کوچ کردند بلبالن از

 ثور مهن از کودتای هفت رنج و غصه و  خودش چشم خونبار ملت ما دیده است با

 ثور هفت کودتای سرخ رنگ دشت ودمن از  خونهای بیگناهان ریختند در هر طرف

 کودتای هفت ثور کجا گنَد وعفن از هر  وحش دستۀ کفتاراز کثافت کاریِی این 

 داغ ننگی بردمن از کودتای هفت ثور  ها خلقی نمود زندان آنچه در پلچرخی و

 ثور کفن از کودتای هفت قبر و مرمی و  خانه دادند درعوض لباس و وعدۀ نان و

 کی توانی قصۀ آنروز را«! عزیزی»ای 

 هفت ثوردهــن از کودتای  جملـه آری بر

 محمـد عزیز) عزیزی(

 

 

 
 

 

 

و به تعقیب شعر زیبای باال ، به غزل عالی و خواندنی و واقعیت گوی دیگری از قلم شاعر شیوا بیان )ایرج میرزا( 

عزیز و گرانقدر من جناب عنایت هللا آشفته درج صفحۀ فیس بوک جناب استاد نگارگر درج نموده بودند،  که دوست

 برخوردم که اینک آنرا نیز باهم می خوانیم. 

 

 هر نکته گه گفتند غلط بود و ریا بود ه ما باد هوا بودـده که دادند بـاین وع

 کجا بود مـاین قاعده ها رساین شیوه و  رگان بسپردندـه گـی این گله بـانـچوپ

 این ها همه از غفلت و بی حالی ما بود سر این سفره نشستندرندان به چپاول 

 وا بودـهر چیز درین خانه بی برگ و ن د و تکاندندـد و شکستند و دریدنـخوردن
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 ی  خواباندن ما بودـا همه الالیـاین ه م دریغاـیـانـنـم و چـیـنـیـنـد چـنـتـگف

 دـمی مانـاز نـدیزی ما باش در ـک ای

 یا کاش که در گربه کمی شرم و حیا بود
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