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 چوس آن برآيد تا زد پوزسگ بايدبه 
شده که   حاالسالھا،می کنم ياد  کانادایکه من درنوشته ھای خود به نام سايبريا  را کاناداشھرگولف ايالت آنتريوی

به  روزمرا می کننداين يخبندان چند  ياد»نارت امريکا«نام سايبريای ه ب اين شھربرف گيرگولف را، افغانھای مھاجر

سيزده  و  ھنوزاحمدشاه مسعود.شتل به پنجشير می رفتم از ياده به شتل وپی انداخت که از پروان پای ئيادآن روزھا

ن اروزی قھرمان واقعی پھلو کمزادو  قدرت ۀنورستان نياورده بوديم ونمی فھميديم که اين تشن ليز از يارجاسوس آن را

امروزکرده ام که  و ديروز ديدن ھوای سرديخبندان شھرگولف يادی از بيت با دراين چند. گردن می زندرا احمدجان 

   .نه قافيه نه اوزان عروضی نه وزن ، ردمن اعتبار دا شه پيام شعرنزدي ھم،وزن نشده سنگ شعر پای اين بيت با سرتا

 دوستان به اين سبک آزاد نوشتن اين نوع اشعارعادت به مرگ من بوده که ،مال خورک شود که شعرنو من قبل ازاين

  .درسايت ميرھزارسبک مراسبک  بی بند وبارخواند و ی دارندئمن آشنا

 آن ۀدنگفتند روزی درسايت کابل پرس که گردان نندپھلوی شھرمازندگی می ک  دوستان ميرھزارکه درھملتون کانادا

را به غرض حمله به انسانھای شريف وطن کابل پرس   سايتۀدرواز  قم ايران تيمم قلم زده وۀمدرس در ميرھزاراست و

  .است به روی فاحشه ھای قلم باز گذاشته »شھرنوايران درزمان شاه «مانند

 پيام گيرقلمی سايت کابل پرس از در شاگردان قم بوده باشد از  نداشته وشايدیئفاحشه ھای قلم که به ادبيات آشنايکی از 

آن که من خبرشدم ازسايت کشيده شده ھيچ  ازالل احمقانه درآورده که بعددبااست  مرا»پدرقلم«ادبيات  بيخبری ونادانی در

   .محکمه شکايت نمايدکه به کسی توھين کندوھرکس حق دارد که ازحق خودنه تنھا به گوگل به  کس حق ندارد
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ده وسوانح امن خانو به نام ھای مستعاربه نشرنرسيده باشد ميرھزار  اميد است که اين نوع حرکات وپيام نوشتن ازخود

ول فاحشه ؤميرھزارکه مس و بھترمی شناسم اميداست که درگيری صورت نگيرد ميرھزار ازخودرا  ميرھزارۀگذشت

 ھمفکران خودرا درقسمت من نگيرد و اگرجلو بی بندباری خود. بدی خوداری کند نام من به نيکی وذکر قلم است ازۀخان

  .ساخته نمی توانداه کوترا م درگيری قلم من وميرھزار دُ ،نی حمايتکرسايت کابل پرس ھميمپادرميانی خ

  ھرکی را دامن زپشت برداشتند

  ندـتخم بی شرمی برويش کاشت

من باک ندارم  اگرتنبان مراھم بکشند، نيزه فکرمی کند چه يک نيزه چه صد ش پريدآب ازسر آری انسانی که فکر کرد

می کشم  را  آندمبک ھای مستعارنويس و  تنبان قلم ميرھزار،من با قلمباشد من درگيری قلمی  با ی ميرھزاروزاگرآر

دندان گرفتن سگ زخمی  با که پای مرا فرق ندارد  من زده می شودۀوترس ھم ندارم که چه نوع اتھام عليه من وخانواد

  .پوزسگ ھم می زنمبه من ، کند

  فرارشھر ھای  بی  گانه ام  من

  ھوا چون سردو بی خانه ام  من

  کشيدم  نقشۀ  آزادی بر  سر آب

  ی  باز از  خوابئکه تا يابم رھا

  ھمه  پنھان  بود و نه   ظھوری

  فراق  و رنج  ھا ھمراه  دوری

  باز تيز بال  بودم ی در پنجۀھگ

  شال  بودم پنھان  به  زيری ھگ

  ھمان بازخون تشنه سر انگشت

  اگر پرواز می کردم  می کشت

  پشت عقاب زخمی و افتاده  بر 

  زھرسو می زدند با لگد ومشت

  بگفتم  می توانی تو  مرا کشت

  که افتاده ام درچنگال توبرپشت

  سازیــزغالم خود نـی ھرگــول

  با تير و کمان و نيزه  تازی اگر

  تاريخ  گاليه  از دوننکند مرد 

  ثاق بسته بودبر دادن خونيکه م

  يادی ازديروزوامروز  کرده ام

  مزدورگرده ام  ازنوکرهلـه گـن

  شاعربی وزن وبی قافيه

  

  :نوت 

  روس  بازسرانگشت آی اس آی و احمدشاه مسعود

  مزدورحزب دموکراتيک خلق از مزدور احمدشاه مسعود نوکرمقصد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 کردن درقران  با ءبا امضارا ن احمد جان ا احمدشاه مسعود من زخمی شدم پھلوروی با بعد از يک جنگ رويا

م کشته ا که درکتاب پنجشيريان به نمافتاده من بود  پنجشيربا خود بردند عقاب زخمی وۀدفروخت علمای خو ريشسفيدان و

م پنجشيريان نقل قول کرده که نوشته خيلی جوان است از زبان اين وآن درکتاب به نارا  کسی که کتاب ،از من ياد شده

  شکل يک تاريخ شفاھی رادارد

برپشت پای فريب را زمانی که دشمن  می گفت درظاھرمانندشاه شجاع باش ودرباطن دشمن متجاوز" احمدشاه مسعود

  "ومکرزدی وبه قدرت رسيدی توناجی ھستی نه شاه شجاع

کرگسی که خواب عقاب .  به منزل نمی رسدجک بار دبو فريب و اواين پاليسی راسالھادنبال کردچون آيديای آن مکر

 یبه اوسنگرمستحکم» پامير«نه بلندی ھای  و درش خوبه درد»پيکار«نه   تاريخ گرديدۀسرانجام کرگس قل بودن می ديد

 و پيکار افتخار .کاردارم نه افتخارکاذب نام پاميرسروقاتل خونريزبا قلمی  رزمی و پيکارمانند گويد نه  تاريخ می. شد

  .باشد که جاسوس وقاتل ملت خوددداشتن به کسی می زيب پامير

  خون مظلومان دست ازدامن توبرنخواھدداشت

  زدامن قصاب است ترلکه ھای دامن توپُررنگ

  شاعربی وزن وبی قافيه

 

 


