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 مار یت مرحوم فرامرز "دسته خار"  ه یشعرهددر رابطه به 

 

 نوشته: مذهب شاه ظهوری

 

 کانادا -،  ترانتو۲۰۲۱جون  ۳۰

 

 !شغنان بدخشان سندهیشاعر ونو یثابت یمحترم نوروزعل ، ارمیهمد 

کاردن اارهاه   ینماودن وهمااان  کیشار  درماورد ،  کاه داشاتم    یبه نسبت کسااتت جسامان  نکهیا  بامعذرت 

 ،  یمجااز یایادرصاححه دن انیابامکامم  نیریشااعر شا، مااریت مرحاوم ررامارز"  دساته خاار  "  هیشعرهد 

 یازشاما تشاکر  ارتاهیکاه مازاو وعبام ام بدبود   نکیوا  مینما  یزمان ازشما سااساذار  نتوانستم به وقت و

 ااریود  سبوکیردردوستان  با یصححه مجاز قیشعر روق را بعد ازگذشت هندسال ازعر  ارههکه ا  کنمیم

 .د یداشت لیگس میادب دوستانم به اشتراک گذاشته برا

 

 دانیاوجاو  ریشاعرشاد  نیا  ماریدوست وارسته ام ت  مرا با  نیریاارهه شعر هرهند خاعرات د   نیا  وصول

ناام وروشانار  کین ت یشاعر وشخص  نیبه هناام ا  نوشته تان ازمرگ نا  نیباخواندن ا  یتازه نمود وت  اد ی

 تمٴ ومتاا ثرٴ متاا اگوارخبار نا نیاازا انیااا یانادوه با آگاه وباابریشا ومنعقه انیبام ت یوارارتخار معارف وال

 .دمیگرد 

 

 یانادک انیابام ت یاخردمناد وشاعرشاناخته شاده وال نیاا ام با یملحوظ قبل ازآنکه درارتباع ودوست  نیا  به

 یهاا یمدار یبا  آن مارد وارساته ازجحاا و  یاستدعا دارم که جاا  ازین  یب  زد یازبارگاه ا،    ندازمیب  یروشن

 .باشد  دانیونام آن جاو نیرردوس بر دارینااا یایدن

 

کامنات  "دساته خاار"اارهاه شعر انیاکاه دراا یصااحب وآن عاده دوساتان  یمجدد ازمحترم ثابت  یباتشکر

 .  دانمیوالزم م یوحسن نظر ابراز داشته اند سااس گذار

 

 ندازم یب یروشن یااکستان اندک  یدونحر مداجر درشدر کراه ما  یوارتباع دوستانه وررهنا  ییدرمورد آشنا

 .د یوارمدر نخواهد گرد  زیادب دوستان عز وقت  اعیوض یومعمئنم که باعث خستا

 

عاتباان وکشاتار و وحشات آنداا بار سامت   انهیوم وحشکه در اثر هج  ید یخورش  ۱۳٧٨و۱۳٧٧  یها  سال

 ارت یخان آباد توسعه  یکندز و وتسوات  ت یوال،    انیمناعق ک  یبلخ وبغمن ات  ت یمخصوصاً در وال،  شمال  

 رحماناهیمنااعق ب نیگناه ا یازمردم ب یاد یعاتبان قرار گررت وتعداد ز ت یمناعق تحت تسلع وحاکم  نیوا

 عهیوشا  یدوازده اماام  عهیشا  راونیبااتخصوص ا  ات یوال  نیازباشندگان ا  یاد یعده ز  ،    دند یبه شدادت رس

وااکساتان رارار واناهناده   رانیاا  یشان را ترک وبه کشور هاا  یخانه وکاشنه ها،    یلیمذهب اسماع  یها
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هناان   فیدرمزارشار  ید یخورشا  ۱۳٧٧عاتبان دربرو اسد   رحمانهیقابل ذکر است قتل وکشتار ب  .دند یگرد 

کشاته شادگان  تعاداد  د یاگرد  هیاازرساانه هاا ارا یکای قیبعداً صورت تلحات ازعر  کهیقرار،  بود    انهیوحش

 .بود  ارتهیهدل هزار نحر ارقام  ٤۰۰۰۰

 

جمام  یاابناد حاضار،  فیگنااه درشادرمزا ر شار یهمه وحشات وکشاتار ماردم با  نیوجود ا  بنده با  یوت

ترک نکردم وناظر اوضاع کشور وباه   ه ام راوخانه وکاشان  کردمیررت وآمد م  نمازگذاران بوده به مسجد 

 ر یراتغ نخصمانه وددمنشانه شا وهیش، کامل برسمت شمال   ارتنیبعد ازتسلع    عاتبان  د یآن بودم که شا  د یام

خواهناد   یواقعا  یواجاراات عاداتت اسامم  یمناسابات انساان،  شاان    یاوامر وحکومت دار  یداده دراجرا

 نیکوهکتر یدرندگان وحش نیا ییکه درخصلت درنده خو د یسال مشاهده گرد   کیاما درعول مدت ،  نمود 

 رین مختلاف دساتایومربوتاع آن را به عنااو  یونواح  فیباشندگان شدر مزارشر  و  امد ین  انیبه م  یراتیتغ

 .نمودند  یم ربارانیرا ظاتمانه ت یوتعداد  دادند یوتحت شکنجه قرارم

 

بار مان و خاانواده ام   یاختناق آور و عرصاه زنادگ  فیرشربر شدروندان مزا  یزندگ  عیکه مح  بود   نجایا

 نیارس ا  ریاماورد ت  یواقعا  ریاباه بداناه    یاز ررزنادانم روز  یکایآنکاه خاودم و    میو از ب  د یتنگ گرد 

 یباتعااداد  ید یخورشاا ۱۳٧٨ -٨-٤ خیبااه تااار ، داده حیراارار را باار قاارار تاارج ، میریااقرارنا انیوحشاا

باتحمال رنا  ،  باا خاانواده ام    را تارک و  یباار ماوالعل  ض یر  اریام خانه وکاشانه ود   یشغنان  ارانیازهمد 

 یشاوایادارات ا  غیادر  یبا  یبندر تورخم واردشدر اشاور وازآنجا باه کماک هاا  قیومشکمت سحر ازعر

ودرآنجاا  مید یارد ااکساتان انتقاال گ یباه شادر کراها ینیاتحسا میجدان نورموالنا شااکر  انیلیبزرگ اسماع

 "آبااد  نیاما"اوالً باه منعقاه   یادارات امامت  نیظحٴ توسع مو،  مشکمت    نیمواجه شدن به کوهکتر  زبدونین

 .مید یمناسب جابجاگرد  یازخانه ها یکیانتقال ودر "لهیتس ب"به منعقه  یوبعدازمدت

 

کردم با برادران قوم هازاره و اساران شاان کاه در  یمحل زندگ  نیکه درا  یهند سات  ایهند ماه و    درعول

 دایاا  ییآشانا  دناد ید یآموزش م  میدرس و تعل  انیلیمکاتب مربوع حاضر امام رهبر دتسوز و مدربان اسماع

باودم باه  هتاازه سارود  "ناان وعان  یبا"تحت عنوان    یرا که در شدر کراه  یاارهه شعر  یکردم و روز

اارهاه شاعر توساع شااگردان قاوم هازاره   نیانمودن ا  ریا تکثشاگردان قرار گررت و ب  نیاز ا  یکیدست  

 یدر آنجاا زنادگ مااریکه مرحوم ررامرز ت  لیاز شاگردان مکتب مترو  یکیاارهه شعر توسع    نیبمخره ا

بود که  یبار نیو اوت ت به دسترس آن قرار گرر  نمود یم  سیمکتب به صحت آموزگار تدر  نیو در ا  کرد یم

 میکنون اارهه شاعر متاذکره  ارض معاتعاه ادب دوساتان تقاد   کرد که    دایا  ییام آشنا  یبا نام و اثر شعر

 .رد یایم

 

 نان وطن یب

 ه اند در دشت و دامان و عن د ییها  رو الته

 و عن دانیها دارند در دل هون شد داغ

 ا و دشت دامن صحر نیرناگل ها کرده  جوش
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 از خون انسان وعن نیاست زم راب یس بسکه

 د ل ها شاو ران است هو گل ارانیبدار د  در

 انار است ار ز خون دل در بداران وعن هون

 یهون آب جو  رود یها است خون مردم م سال

 م نشد در رکر در مان وعنکد یکس  کیت

 وعن نیخود در ا رنگیما بصد  ن دشمنان

 ختند بدست اهل نا دان و عنوارر آتش

 خود ارست و حاکمان دد منش قاتمن

 انان  وعنه اندر خاک کردند بس جو زند 

 ها کردند بدر قدرت و جا ه ومقام جنگ

  وعن وانیقصر و ا  کسریو رو کردند  ریز

 آتش بمبارد مان یشعله ها انیم در

 و عحمن و عن ریجوان و ا لیخ سوختند 

 عرف بر شدر آوردند هجوم دزدان هر بسکه

 هااول مال هندو  و مسلمان وعن شد 

 هاا ول شد بنا  هر کاخ با نقش  و ناار از

 نان و عن یناحت جان داد اندر کوهه  ب کس

 ریو النگ ملک   ریشکوه از ش یجا ست ین

 اتجمله گر گان  وعن یرمه را ر دند یدر هون

 تخت یهجوم عاتبان بر کابل و بر اا  در

 هر قو ماندان وعن د یاات شهیروباه ب همهو

 و اهل عرب  یو انجا ب یامر سند  تحت 

 و عن رانیاج لیکشتار آ مدند خ بدر

 را عا تبان یسحند ذ بح کردند آ دمگو همهو

 قربان وعن د یع نسانیتبان را بود ا عا

 کردند دست ها و بسته کردند بر درخت  قعم

 ها  اند دزدان وعن نیحق گحتند ا ری 

 اتمال بود  ت یو گحتند ب یهست  غمایبه  شد 

 و عن عانیبا  مکر ش نیرا بب یدزد  رن

 و تحنگ یمو تانک و راکت و ها وان و مر توپ 

 نا رذ و قانون  دوران و عن کیهر  گشت 

 و جنگ و قتل و  ارت شد اصول مد رسه جدل

 از دبستان وعن کسریو دانش ررته  علم

 هنربا زور بر مسند نشست  یسواد و ب یب

 عرف آواره گشتند اهل عرران وعن هر
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 اول ما یکلدار و داتر شد به جا ی رشوه

 و عن بانیهسان اجرا شود کار  ر اس

 آ مد دست خود در خون مردم شست و ررت  یک هر

 وعن شانیملت و خلق ار  نید اکن هون

 شررت یقعار کاروانم  هست منزل ا در

 از دست دزدان و عن شیبه ا مینتوان کیت

 آتش سو زنده است   یظدور  یا دنیم عشق

 هساران وعنکو اد یسبب سوزم به  نیز

 ااکستان  -یکراه ، ۱۳٨۱-٤-۲٥

 

 یشاوایدتساوزانه ا ت یکه به اسااس ررماان وهادا یزمان،  ونامم    یاثر شعر  با  ماریمرحوم ت  ییبعد ازآشنا 

عااموه  د یااااکسااتان با یدرشاادرها یارغااان یلیاسااماع نیکااه ررزناادان مداااجر ، جدااان انیلیباازرگ اسااماع

 وساعومتوساعه ارغانساتان ت ییمکاتاب ابتادا یدرسا نیمضاام،  ااکساتان    یدرسا  یازآموزش اروگرام ها

 .گردد  سیتدر یارغان ارتهی لیوارراد تحص نیمعلم

 

 نیوتقارر اساتادان مضاام  نیبخش بااتع  نیا  نیتوسع مسئوت  ازیمورد ن  یکتاب ها  هیبود که بعد ازتد  همان

ررزنادان   یبارا،  یمکاتاب ااکساتان  یدرسا  یخارو ازاروگرام هاا  یاوقات درس  نیباتع،  مکاتب مربوعه  

 .نمودند  سیآ از به تدر یارغانستان یلیاسماع نیمداجر

 

، بودم ادگررتهیرا  ینموده خع خوان لیصنف دوازدهم تحص  یکه درمکاتب ارغانستان ات  زیبود بنده ن  نجایا

 فیاوتوظ  نیاداره بخش آموزش دروس مکاتب ارغانساتان درااکساتان باه صاحت معلام تعا  نیتوسع مسئوت

 . نمودم سیآ از به تدر لهیدوم مکتب تس ب یازصنف ها یکیدر دهیگرد 

 

کاه ، اربود یمکاتب ازهماد  نیمعلم د یوبازد  یام واوقات رااورده  یدار  حهیمدت کوتاه وظ  سیتدر  درهناام

نماودن   میتقاد   باا  دهیاهندبار باهم ممقاات وهام صاحبت گرد   ماریمن ومرحوم ررامرزت    لیمترو  درمنعقه  

 که بنده ناذشت  یرید  یوت،  د یما ارزود گرد   یودوست  ییبر آشنا  اریباهمد   شیوارسال ومرسول اشعار خو

ومکتاب راتارک  یبنا برنداشتن حوصاله بعاد ازساه مااه اساتعح، در اثر جار وجنجال و اتمغال شاگردان 

 یروز، نمود  یم حهیوظ یحایادارات به صحت معلم ا نیازمکاتب ا یکیازدخترانم که در  یکیاما    ،  نمودم

را کاه تحات   یشاعر  اارهاهوشاعر موصوف    شود یم  یمعرر  ماریت  بامرحوم  نیمعلم  یدراوقات رااور ده

 زیانماود کاه هرهناد ادب دوساتان عز  لیگسا  میوبارا  میتقاد   شینزدش موجود باوده بارا    دسته خار  عنوان

آندم تزوماً آنرا  با صاحب معاتعه نموده اند اما   یثابت توسع محترم    یمجاز  یاینمودن آن در دن  یباهماان

 .مینما یم می رض معاتعه ادب دوستان تقد 
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 :انیبا م تیوال بریش  یاز ولسوال ماریت  از محتر م فرامرز شعر

 

  خار دسته

 یشاعر اتحت شعار یظدور

 یتست ما را ارتخار وجود 

 کوهه با غ شدر شعر است  بدخشان

 یو هزار یبیعند ت یدر و تو

 آمد بدستم ینامه  ت یسو ز

  یانتظار یبعد روز گار ز

 گشتم رهیهر نکا تت خ یبرو

 یآشکار ییجزبه ها  دمیبد 

 اندازه بردم یحررت حظ ب ز

 یشمار یب ض یتو  ر ت یهر  ب ز

 ارکار یآن بودم که از گلدا بر

  یبدار یز گلدا نمیه ررا

 ز  بوستان تحکر یسرخ گل

 یاز  قعار  جو کنار نمیبه

  ازهار خرد  گلدسته بندم  ز

 یارشانم بر او  مشک تتار بر

 یدر حضورت برگ سبز ررستم

 یبنشاند مار از دل  بار که

 در بساع استعاعت  کنیت و

 یو خار زار یجز خس  دمیند 

 هند  ی مهیخارستان  رکرم ه ز

  یدسته خار نکیگشت ا رراهم

 خار یدسته  ت یبرا  ررستادم

 یاریهو ش ینکته دان بدست 

 یبدخش یدخت دتبند  بدست 

 یاریکامل ع ی برادرزاده

 یشاعر  اتحت شعار حضور

 یدگار ایبعور  ررستادم

    ااکستان- یکراه ، لیمترو و ، ۱۳٨٤-٨-٧
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که با من  یو برادرانه ا یو ارادت دوست ت یبا حسن ن حهیشاعر توانا و خوش قر  نیکه ا  دانمیتذکر م  قابل

زرگواراناه ب  یباا بسا  دهیاو گنجان  میاارهه شعر ترس  نیرا در هوکات ا  شیها  یداشته تمام تعف و مدربان

 یجذباه هاا  جهیبود که در نت  غیدریب  دت ءمو  یداشتند که مملو از جذبه ها  لیگس  میبرا  زمیبدست دختر عز

گررت و  دنیدماغ و ارکارم وز یام در رضا  یعبم شاعر  میو نس  خت یاارهه شعر احساساتم را برانا  نیا

را کاه از عبام محادود مان تاراوش   یکه با من داشته اند توانستم اارهه شاعر  یبه ااس احترام و اخمص

از  یادگاریقرار دهد تا   دسته خار شعر  ارههبزرگوار ارسال نمودم تا آنرا در کنار ا   ماریت   ینمود برا

 .د ارد یم میادب دوستان تقد  یبرا مً یباشد که ذ  ندهیادب دوستان حال و آ یدوران مداجرت ما برا یدوست

 

 دسته گل چند

 عبم من باز آ هو  باد  نو بدار مینس یا

  است و  با شد رصل ار گرد و  بار زییاا گرهه

 که شد تاراو گلزار و به گو ش یرصل نیاندر

  ناته  و صوت هزار ، د یزاغ نا ینوا جز

 نیه نیار ه  یبا هدره  رهمیا با بان

   باریرخت و ررته از باغ و کنار جو  بسته

 شعر د یُدر و مروار ضایاست از بحر ب مشکل

  من آورد بکف با قلب  ار خون و راار همهو

 بخت و مرغ عبم من آزاد کن یمدد ا کن

  کند ارواز در هر گلشن و  هر کوهسار تا

 جرائت اا ندم ست ین بانیادبااه اد  در

  در شمار بانیاد  نیدر قعار  ا مینا زانکه

 نکته دان با شعر بکر ب ی" آن اد ماری" ت کیت

 قرار یب کدمیها آورد و مارا کرد  جذبه

 است هند دسته گل از گلشن شعر و ادب  بسته

  عز و  وقار یکرده با بس هیهد  میبرا از

 دسته خار کی ی هیبحرستاده بدرم هد  گرهه

  ععر دار کیگررتم  نهه ها بودند  و هر  هون

 ار ز ععر یگلدسته ها نیباشد نام ا فیح

 خار کدستهی نیگلستان ادب با شد هم در

 در رعرتش یوت ، گل نیخار است همنش گرهه

  وار و  در نظر ها است خوار مهیاست ه یاا ریز

 گلزار رکرش با همان عبم روان همهنان

  خارستان رکر و کرده حاصل دسته خار خوانده

 گل شود بداران دامن دشت و دمن ار  در

  شوره زار نیدر زم  یاهیگ  د یرو یک کیت
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 زیرکرش  موو خ یایاست با در ماریت عبم

  ادب هون گوشوار یسبب ُسحته گدر ها نیز

 اشعارش بود همهون شکر فیعذوبت ک در

  خواندم  شعر و اشعارش مکرر با ر بار زانکه

 کنون هند دسته گل دمیگلستان ادب ه از

  در کنار دسته خار یگار اد ی اذارمیم

 از سر هر شاخ گل  یظدور  ینیگل ه کرد 

 نثار  یبر و کند ی" را و مماری"ت برد یم

 ااکستان   -یکراه  له یتسب، ۱۳٨٤-٨-۱٤

اارهه شعر راوق   انیاا  در

هند اارهه   دانمیقابل ذکر م

را که از آثار خاود   یشعر

 شی ااارض معاتعاااه بااارا

از   یکاینماوده باودم    میتقد 

شاعرم را   یاارهه هاا  نیا

" ات یتحت عنوان "نشانه ح

و  ریااتحر شیبااایبااا خااع ز

 میباااارا یادگاااااریعااااور 

ارساااال داشاااتند کاااه قااابمً 

توساااع انجمااان شااااعران 

جوان شاغنان در صاححات 

باه   دهیبه نشر رسا  یمجاز

 زیاامعاتعااه خوانناادگان عز

 یوتاا ، قاارار گررتااه اساات 

 دهمیااابااااز هااام تااارجح م

 مینوشااته هااا نیااا انیاادراا

آناااارا  اااارض ممحظااااه 

 . مینما میدوستان تقد 

 

 

 زیان یسایو خوش نو دهیکه شاعر توانا و با استعداد بود خعاع ورز  نیعموه از ا    ماریت  ررامرز    مرحوم

 یاز اارهاه هاا اشاعارش را کاه در کراها  یکمم بخشا  نیریشاعر ش  نیا  دانمیهمهنان قابل تذکر م  ،  بود  

. اتبته با مساعد شادن وقات باشد یموجود م  میاوراق کتابدا  نیا کنون در بنموده بود ت  لیکس  ایو    میتقد   میبرا

 .د یخواهد گرد  میبه معاتعه خوانندگان گرانقدر تقد 


