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 تحفۀ بهار
  

 به دوستان آریانا افغانستان آنالین
 

دیروز در جهان مجازی انترنت به جست و جوی نوشته ای، اندیشه ای، مکثی، اظهار نظری و پیشنهادی برای نجات 

از  ؛این همه بربادی و ویرانیاز راهی برای نجات افغانستان  سرگردان بودم. بلی به جست و جوی  افغانستان عزیزم 

بودم، که  این همه بی بند و باری و انسان کشی و کثافت های بی شماری در حق خاک وطن و باشندگان مظلوم آن

که در  ،که فقط برای وطن و وطندارانم تهیه شده بود. ویدیویی ،دقایقی بعد به یک ویدیوی آسمانی برخوردم. ویدیویی

و مصراع آن عشق میهن شعله ور بود و برای میهن و مردم  ، که در هر بیتداشتا ردل خود سروده های شاعری 

د در بر ناله و فریا ،بدون تفریق دین و تبار ،برای سرنشینان آن آشیانه فغان فریادها در سینه داشت؛آن یعنی ملت ا

( زمزمه 1شهید "نینواز" ) شق وطن و با صدای زیباتر از زیبا و سحارداشت، که همه در البالی اشعار مزین به ع

 به گوش ها و دل های وطنپرستان می نشست.و می شد، 

و این آهنگ میهنی و رهنمای نسل ها را به کمک لینک زیر، به آواز زنده یاد )فضل احمد زکریا "نینواز"(  حاال بیائید

 بشنویم که فریاد می زند که:

https://www.youtube.com/watch?v=yqEjYsubdws 

 

 این شیوۀ کهنه را رها باید کرد   باید کرد بهر ما زنوی  یک فکر  

                                                           

ان برجسته و مشهور افغانستان بود. برای "احمد "نینواز" اسم فرهنگی و تخلص شادروان )فضل احمد زکریا( است که یکی از آهنگساز -1 

های وی یکی از ، که همه کمپوزانان زیاد دیگر اشعار زیادی را کمپوز نمودهوظاهر"، "مهوش"،"احمد ولی" "ساربان"، "هنگامه" و آواز خ

گ برداران و یکی از نزدیکترین تفن لیسۀ استقالل من از همصنفی های دیگرش زیباتر و فریباتر بوده است. فضل احمد زکریا )نینواز( یکی

 ، و هم رزم بودنکه بر عالوۀ همصنفی بودن  ،و یکی از مدافعین وطن در مکتب احتیاط برای دورۀ خدمت مقدس عسکری با من بوده است

اً که با من که بعض ،دوست و رفیق شفیق من هم بوده است.  باید از همکاری های فرهنگی او در کانفرانس های هفته وار مکتب هم یاد کنم

تم با آرای متعلمین لیسه انتخاب می شد بعضاً دوس لیسۀ استقالل  کانفرانس های هفته وار ها را بر عهده میداشتم )چون رئیسریاست کنفرانس 

 و شهید به قتل رسید، انتخاب می شد( فجیعانهنوکران شوروی  سوداگر میهن و  زنده یاد )"شهید مهدی ظفر" که از طرف کمونیست های

ش منفور دنیا و روحش شاد و یادش گرامی باد. و قاتلکرده است.  های با قیمت نینواز با هر دوی ما از نگاه انتخاب اشعار و مقاالت کمک

که او از طرف یکی از نوکران پست فطرت شوروی به نام "عزیز اکبری" که  ،آخرت. دوستی و برادری من با نینواز تا زمانی ادامه داشت

 ید.سانبه قتل ر با فیر مرمی به دهانشدر دفتر کار خود فجیعانه  او را زارت داخله در رأس "خاد داخلی" قرار داشت،در و
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 2از 2

 باید کرد مـا را بـه وظیفه آشنا   و فشار قانون با روز مجازات

 و بلبالن فغان کنمه سان کنم؟ چچ وواوو

 ان کنم، به دوستان بیان کنمـــم دلم نهــغ

 شده اند ارتجاع بیرون از ممکن     شده اند سوار اسپ گلگونن که آنا

 ون شده اندـایندۀ قانـامروز نم   شکنی قانون  به  ر اندیبا آنکه شه

 و بلبالن فغان کنمه سان کنم؟ چچ وواوو

 ان کنم، به دوستان بیان کنمـــم دلم نهــغ

 ته انده انداخبه شب راعه یک جام      رد غلـط باخـته اندبـس همنفسان نــ

 خود را به ثبات عزم نشناخته اند     مردم با آن هـمـه امتحان هنوز این

 و بلبالن فغان کنمه سان کنم؟ چچ وواوو

 ان کنم، به دوستان بیان کنمـــم دلم نهــغ

 ه را غیر کندیگانو ودی بیگانه خ      دستی که به پرده کعبه را دیر کند

 بی       از دست چنین بشر خــدا خیر کندر آشوـــآستین شهبیرون شده ز

 و بلبالن فغان کنمه سان کنم؟ چچ وواوو

 ان کنم، به دوستان بیان کنمـــم دلم نهــغ

 خـون آید وز رنگ شـفـق ترشـح   از سطح افــق شـعـلـۀ گـلگون آید

 تا از پس این پرده چه بیرون آید   یک پــــــردۀ بسیار مهـم باال شد

 و بلبالن فغان کنمن کنم؟ چه ساچ وواوو

 ان کنم، به دوستان بیان کنمـــم دلم نهــغ

 م نشودشـیـرازۀ کــــــارهـا مـنـظ   ت و پشت  کار توأم نشودتا جـرأ

 ر هم نشودـرابتبـی شبهه ازین خ   ادآب ،گیرم نشـد این بنای ویـران

 و بلبالن فغان کنمه سان کنم؟ چچ وواوو

 به دوستان بیان کنمان کنم، ـــم دلم نهــغ

 امـتـحـان بـایـد داد مـحـبـت در راه    ای دوست برای دوست جان باید داد

 یک مرتـبـه هم عمل نشان باید داد    تـنـهـا نـَبـَود شــرط، محـبـت گـفتن

 و بلبالن فغان کنمه سان کنم؟ چچ وواوو

 ان کنم، به دوستان بیان کنمـــم دلم نهــغ
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