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  "پورتاليادداشت 

افتخار دارد که منظومۀ استاد سخن و فخرالشعراء، " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 
سروده  حمودی فقيدم ه در سوگ ابرمرد مبارز افغانستان، داکتررا ک "اسير" نسيم ستاد محمدا

 .تقديم ميداردما  به پيشگاه ھموطنان گرامی بار اولشده است، 
  

 !محمودی بزرگ گرامی باد ديا
  

 AA-AA پورتالادارۀ 

  

  

  "اسير"استاد محمد نسيم 

 2012 می ماه م تسبي      

   

 

  

  بزرگمرد مبارز وطن در رثایِ 

  فقيد الرحمان محمودیداکتر عبد

  ،مزار شريف سروده شده استشھر ش در  1340که در ميزان را اين مسدس 

 :بعد از گذشت پنجاه و يک سال بدست نشر ميسپارم

  جھان بريز رب  مـــــغــ ای کھکشان شرارۀ   ای کھکشان بريز    و وش روـــای آسمان فــ

  ، بريزنھان ست عيان وچه ھھر تو وی در   مان بريز   آس ز و وله شــــــــــعاب شتای آف

  واژگونه تر برو ، هـونـــرخ واژگـای چـــ

  زبر و زير بر ،نـــــــه زير کباری زبر ب
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  ن و برقی فرو ببارـــــک  رشیای رعـد غــ    ر  دل برآ و آتش ز رزشی کن ل  وهای کــــ

  ه جھان ساز آشکارـــــــــان وحشتی بوفــط    ار روزگار  ت ق ـــــــــافـــ از ، رهيت رای اب

  وطـن رد شھيد رهِ ــــــــــــمـــرگ رادم رب

  ـوابيده در کـفنـمبارز خـ آن » محمودی«

  شــو ازين تيره بخت مان تراھـــای شب سي    کسان   بی شب تار ــوـو چـتيره ش ای روز

  کاخ خائنان نِ ه کن به بُ ـانـــــــــرزه خــای ل    نان  ـمعـبا دل ما باش ھ  هالنـ و ای شــــور

  صبر و دم سکون  رصتـف  نيست روزکام

  خون است روز ديده خون بريز که روز از

  حفظ آبرو ـــۀــــــــــــــــکـرـعـم ازه تکآن ي    د و آرزو  امي ارۀتس  آن  »مودیــــــــمح«

  استه ھمچو کوــــــــه پا خب ردانه و دلير، م   رد روبرو   ــــــــــــــا کارزه ھبم ن ينائا خب

  امم ه اين زبدۀک ،حيف ــزارـــــــــــھــ اام

  دمع روــــــــ، رھـــدـود بشــوجــ ردفـت از

  برای خلق زآن نشسته بخون ا »محمودی«     آن شــھــيد ره اعـتWی خلق » مودیــمح«

  سس شور و ندای خلقمؤ  آن »مودیـمح«     خلق  ندان برایز وشۀـــــــگـه اقبت بشد ع

  نينارز و آن مشـت آھبمُ  ـرـــــــــبـرھ آن 

  رد به ھمراه خائنينــبس پــنـجـــه نـــرم ک

  اد داد و بنايش به آب کرده باکش بــــــــــخ    ـراب کرد  ــاين خطه را که دست خيانت خ

  و شتاب کرد يد ه آرزو نرسـبــ ـرــــــآخــــ   ون دل خود خضاب کرد   بخ مودی اشــمح

  ديده رفت ز ای گـرفت وـج خاک تيره در

  ده رفتيـــت ياران کشـــچنگ الف ز دامن 

  رئيس و دبير دزد دزد و شـيخ  دزد وه شــ    دزد   دروست وکيل و وزيرکـــه انــ  ُملکی

  دزد "ا به پيرمگی تـــوان ھـج"، تا بنگری    ير دزد  و سف  ينعِ و مُ  ه جمله دزد نيــابـــکـ

  زنانــــــــه کف خيل رھک بلام مدارد زم

  جان سپرد ،مـای دريغ ازين غ "محمودی"

  سکون واب غفلت و آرامش وــــخ  دنچـ  اتـ   آزمون    و ای شکسته بـــــه بيداد! ای قـــوم

  خون روز روز ، يک، شب مبارزهيک شب     ن برون ــــــــۀ ضعف کمرحل ا زپ  يکبار،
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  دامنت ـــد زــــــــ، زدايــــاهيس ۀکـــاين لــ

  چند مسکنت و تا ذلت ن مينــی چـــــــا کت

  ان انقWبــــج  ای بـر ورھـ  مـا وای رھـن    و ايمان انقWب  ــه تـــب ای   ،ای روح پاک

  رمان انقWبـو ف  خط  آســـــمان رست زبف    رمان انقWب  ــــــو ح ا غم ب  هرچرفتی اگـ

  قاتWن تـــو، تــــا خــــون بھای تو گيرم ز

  م به پای توـــــخ شود   رغرور،ای پرھس

  جھان زاز ــام تــــو نــــرود ھرگو ن  رفتی    اودان  ــ، جتاريخ ای نـــام تــــو بــه صفحۀ

  جنبش موزون و راستان د ننـا کـــــــــرپـــب    ، جمع دوستان  تو یپآســـــوده بـــاش کــز 

  تان روندارزه ات دوسـبم ـک ـــــــر مسلب

  چنان روند  ،ــو بيندــای تـکه نقش پــ آنان

  تیـــو آدمـيســــــکــــو ن یآدم ز رــــرتــــب    نام زيستی  وخـــوی و نکـــه نيکــــــای آنک

  ه نيستیــرچــــــ، گسينه ھای ھمهه ھستی ب     ستی ه کيـــــا کـو يـ ه چيستی ک  گويمتمي

  داخُ را تو نا ام  ۀتکــســـــــی شــای کشـــت

  و رھنماا را تم فـتـۀخـ ــاروان ـــــــکـ وی

  بان دميده شده جـــان محــر بــــــــروح دگـ    ـارديده شد  ــــــــا کم دۀده ، ديديـ ی زرفـــت

  ه بساط تو چيده شدـــــ، ارچزعـم دشمن رب    کشيده شد  دق ، قـــامــت خـــمـيـدگـان ســـتم

  ه دوستان خودموب ھـلقـ ـــده درـــای زنــ

  ، آشيان خودداده ای بـــه خــــداکــف نـ از

  وش جوانان صدای توــگـ به  دارد طـنـيـن      به دلھاست جای تو  نکه ازآ  ،ده ایو زنـتـ

  ای تودعم  هھــم  د،ـبـــرآورن ـرــــــــــــآخ   کسر به پای تو   ـرو شده يــــه فــمھ رھــاس

  ، نه به وهللا نمرده ایرده ایگــــويـــنــد م

  اويد زنده ایـــــو ج ،وده ای تاويد زنجــــ

  

  

  ) فرانکفورتــ  »اسير« نسيم .م( 

  

 

  


