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 Martyrs جانبازان

  

  پورتاليادداشت 

 داکترجاودانياد بارز وطن، قارن است با روز درگذشت ابرمرد مُ مُ  ٢٠١٣اکتوبر  ٢١امروز 

محمد نسيم استاد  ،فخرالشعراء و ملک الشعراءاب جن .محمودی بزرگلرحمان محمودی، عبدا

تذکر  قابل. نامدار بار دگر منتشر گرددآن مبارز درگذشت مرثيۀ  اراده فرمودند که  ،"اسير"

" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  صفحات نظير قب@ً دوبارعديم المنظومۀ اين است که 

 با يادداشتھای  پيوستهشار اين منظومه، آن را نتحفظ مراتب تاريخی اجھت . بود ن ساختهرا مزيّ 

  .يمنمائشر ميتمنپورتال 

  !گرامی بادوطن  جانبازبارز مُ ابرن آياد 

 AA-AAادارۀ پورتال 

  

  

  ٢٠١٣ھم جوPی د

  :يادداشت پورتال

استاد سخن،  وقّادبی نظيری را که از طبع  منظومۀ" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

بارز وطن، مُ  فرزندربَ اَ  در سوگِ  ،"اسير"شعراء، استاد محمد نسيم فخرالشعراء و ملک ال

 در پورتال اشاعه يافته بود،) ٢٠١٢( به تاريخ بيستم می پارسالو  روده شده، سمحمودی فقيد

را توأم با يادداشت  منظومهبرای حفظ امانت، . دگرامی خود ميگذران وطندارانِ بار دگر از نظر 

  .نيمھمانوقتۀ پورتال نشر ميک

  !گرامی باد  ،محبوب ما وطنديگر و ھمه جانبازان فداکار مبارز آن ياد 

  AA-AAادارۀ پورتال 
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  ٢٠١٢می  ٢٠  
  

  "يادداشت پورتال

افتخار دارد که منظومۀ استاد سخن و فخرالشعراء، " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

ارز افغانستان، داکتر محمودی فقيد سروده را که در سوگ ابرمرد مب "اسير" نسيم استاد محمد

 .تقديم ميداردما  به پيشگاه ھموطنان گرامیشده است، بار اول 

 !محمودی بزرگ گرامی باد ديا
  

 AA-AA ادارۀ پورتال
  

  
  

  "اسير"استاد محمد نسيم 

  ٢٠١٢ می بيستم ماه      

 

  

  در رثاِی بزرگمرد مبارز وطن

  فقيد الرحمان محمودیداکتر عبد

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

 :بعد از گذشت پنجاه و يک سال بدست نشر ميسپارم

  بر جھان بريز  مــای کھکشان شرارۀ غـــــ   ای آسمان فـــــرو شو و ای کھکشان بريز   

  وی در تو ھرچه ھست عيان و نھان، بريز   ای آفتاب شعــــــــــله شو و ز آسمان بريز   

  ای چــــــرخ واژگــونه،  برو واژگونه تر

 باری زبر به زير کـــــــن، و زير بر زبر

  ن و برقی فرو ببارـــــک  رشیای رعـد غــ    دل برآر  و آتش ز  رزشی کن وه  لای کــــ

  ه جھان ساز آشکارـــــــــان وحشتی بوفــط    ـــــــــق  تار روزگار  از افـــ ، تيرهر ای اب

  رد شھيد رِه وطـنــــــــــــمـــمرگ راد رب

  ـوابيده در کـفنـمبارز خـ آن » محمودی«

  تر شــو ازين تيره بخت ماناھـــای شب سي    ــو شب تار بی کسان  ـای روز تيره شو چـ

  ه کن به بُِن کاخ خائنانــــــــــانرزه خــای ل    ـنان  معـبا دل ما باش ھ  هنـالای شــــور و 

  صبر و دم سکون  رصتـف  روز نيستکام

  از ديده خون بريز که روز است روز خون
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  ـــۀ حفظ آبروــــــــــــــــرکـمعــ ازآن يکه ت    اميد و آرزو   ارۀآن  ست»  ــــــــمودیمح«

  استه ھمچو کوــــــــه پا خب و دلير، ردانه م   ــــــــــــــرد روبرو   ا کبا خائنين  مبارزه ھ

  ه اين زبدۀ اممحيف، ک ــزارـــــــــــا ھــام

  دمعرو ــــــــ، رھـــوجـــــود بشد ردفـتاز 

  آن نشسته بخون از برای خلق »محمودی«     آن شــھــيد ره اعـت@ی خلق » مودیــمح«

  مؤسس شور و ندای خلق  آن »مودیـمح«     خلق  ندان برایوشۀ زـــــــگـه اقبت بشد ع

  نينُمبارز و آن مشـت آھ ـرـــــــــبـآن  رھ

  رد به ھمراه خائنينــبس پــنـجـــه نـــرم ک

  اد داد و بنايش به آب کردــــــــــاکش به بخ    ـراب کرد  ــاين خطه را که دست خيانت خ

  و شتاب کرد يد ــه آرزو نرسـبـر ــــــآخــــ   بخون دل خود خضاب کرد   محــمودی اش 

  ای گـرفت و ز ديده رفتـدر تيره خاک ج

  ده رفتــــــت ياران کشيز چنگ الف دامن 

  دزد و رئيس و دبير دزد ه دزد و شـيخ شــ    دروست وکيل و وزير دزد  کـــه انــ  ُملکی

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

  زنانــــــــه کف خيل رھدارد زمام ملک ب

  سپرد جان ،مـای دريغ ازين غ "محمودی"

  واب غفلت و آرامش و سکونــــخ  دچـن ا تـ   آزمون   ای شکسته بـــــه بيداد و ! ای قـــوم

  نيک شب، شب مبارزه، يک روز روز خو     ن برون ــــــــۀ ضعف کمرحل ا زيکبار،  پ

  ـــد ز دامنتــــــــ، زدايــــسياه ۀاين لـــــک

  و تا چند مسکنت ذلت تا کــــــــی چـنين م

  ان انق@بــــج  بـر و ایرھـ مـا و ای رھـن    ــو ايمان انق@ب  ه تـــب ای   ،ای روح پاک

  ن انق@برماـو ف  خط  رست ز آســـــمانبف    ــــــرمان انق@ب  و ح ا غم رفتی اگـرچه  ب

  گيرم ز قات@ن تـــو، تــــا خــــون بھای تو

  م به پای توـــــخ شود   رغرور،سرھای پ

  ز از جھانــام تــــو نــــرود ھرگو ن  رفتی    اودان  ــ، جتاريخ ای نـــام تــــو بــه صفحۀ

  موزون و راستان جنبش د ـــــــــا کـننبرپـــ    ، جمع دوستان  تو آســـــوده بـــاش کــز پی

  تان روندــــــــک  مبارزه ات دوسـر مسلب

  چنان روند  ،آنان که نقش پــــای تـــو بيند

  تیـــــــــو آدمـيسکــــو ن یآدمر ز ــــرتــــب    ای آنکـــــــه نيکخـــوی و نکــونام زيستی  
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  ه نيستیــرچــــــ، گھمهھستی به سينه ھای      ستی ه کيــــــا کو يـ ه چيستی ک  گويمتمي

  داخُ را تو نا ام ۀ ـــــــکــستی شــای کشـــت

  و رھنماما را ت فـتـۀخـ ــاروان ـــــــوی کـ

  بان دميده شدـــــــــر به جـــان محـروح دگـ    ـارديده شد  ــــــــا کم دۀديـده ، دي ی زرفـــت

  ه بساط تو چيده شدـــــ، ارچزعـم دشمنر ب    دکشيده شد  ق ، قـــامــت خـــمـيـدگـان ســـتم

  ه دوستان خودقـلوب ھـمـــده در ـــای زنــ

  ، آشيان خودکــف نـداده ای بـــه خــــدااز 

  وش جوانان صدای توــگـ به  دارد طـنـيـن      به دلھاست جای تو  ازآنکه   ،تـو زنـده ای

  ای توبـــرآورنـد،  ھــمه  مدعـر ــــــــــــآخ   ـرو شده يکسر به پای تو   ــــه فــسرھــا ھم

  ، نه به وهللا نمرده ایگــــويـــنــد مرده ای

  اويد زنده ایـــــو ج ،وجــــاويد زنده ای ت

  

  

  

  ) ، المانــ فرانکفورت »اسير«نسيم . م( 

  

 

  


