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 یماندن ادیبه  یها روز
 

 . باد ادیباد آن روزگاران  ادی
 ؟کدام روزگار دیپرسیم حتما

 

غانستان اف یامپراتور سلسله دران ریحفظ سلطنت شان از شاه زمان کب یو هندوستان برا رانیکه پادشاهان ا یروزگار
 ، دندیطلبیکمک م

 .بوسندیرا م رانیو رهبران پاکستان و ا کایامر ریحفظ قدرت شان دست سف یرهبران ما برا حاال
 

  میو چه شد میبود چه
 

 باد آن دوران ادی
 دوران؟ کدام

 

  میقدرت منطقه بود نیتر یکه قو یدوران همان
رت منطقه قد نیتر یقو یرفته زمان ادمایکه اکنون  میدیو حقارت کش یهللا آن قدر بدبخت بیاز سقوط داکتر نج پس
 . میبود

 

 بر آن دهه ننگ
 ؟دهه کدام

. با خون دل و به ..محمد داود خان و دیرا که شه ما رینظ یب زاتیها و تجه راکتکه تمام تانک ها و  یدهه ا همان
 میان تقدش یکستانبه دست آورده بودند دو دسته به صاحبان پا دهیها افغان رنج کش ونیلیم یرنج و زحمت کش متیق

 ،کردند
 ... منحل شد یپرافتخار مل یکه اردو یدهه ا همان

 

  دهندیخان امان هللا خان و محمد داود خان جوالن م دالیدر کشور شاه زمان و س گانگانیکه چه گستاخانه ب دیبنگر
 ریآن جوانمردان و دالوران بخ ادی

 دوران گانهی یخان ، ا دالیس
 کشور بگذارد ؟ نیپا در ا کردیجرئت م یچه کس یتو بود اگر

  داود بزرگ یتو ا و
  . . . چه کارها که با افغانستان تو نکردند یدیکه تو آنها را فرزندان افغانستان نام ییهمان ها ینیکه بب یستین
  : اند دهیمحمد اکبرخان را دور د ریخان و وز دالیها چشم شاه زمان و س نیا

 ریشماند از نره  یته شهیب چو
  ریآنجا دل ندیدرآ شغاالن

 

  ریبخ ادشی
قول اردو را به حالت آماده باش  کیدفاع از چند صد متر خاک افغانستان  یکه جنرال محمد داود خان برا یروزگار

 ، فرستادیو نائب الحکومه و قومندان قول اردو را با صدها سرباز به اسالم قلعه م اوردیدرم
 یبرا یپاکستان هر از گاه ی، ولداندیوزارت دفاع کشور تعداد شان را نم یکه سخنگو میهم آنقدر جنرال دار حاال

 . کندیرا بمباران م کشورما یمرز اتیوال یمتوال یروزها
 

  زود گذشت چه
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 دیاش او را تهد یو در برابرگستاخ داشتیمنتظر نگه م قهیدق ۴۵را  کایامر ریکه جنرال افغانستان سف یروزگار
 ، کردیم

 . ردیگیم را در امور کشور ما یینها میتصم کایامر ریسف حاال
 

  دردناک چقدر
نامعقول و گستاخانه رهبر  یبه درخواست ها هیروس تختیمحمد داود خان در پا دیجمهور افغانستان شه سیرئ یزمان

  دادیپاسخ دندان شکن م یشورو
 . . . کندیانتقاد م جمهورما سیرئ یدر مورد کارها هیروس ندهینما حاال

 

 محمد داود خان و امان هللا خان و شاه اشرف داشتند ،  دیچون شه یما که رهبران انینیشیچه خوشبخت بودند پ و
 . میو عبدهللا سپرده ا یرا به کرز ما که امورما میچه بدبخت و
 

  : سروده است آن شاعر ییبایشعر ز چه
 

 همرهان سست عنصر دلم گرفت نیز
 تـم آرزوسـانـم دستــو رست داـرخـیش
 

  : افزودم یشعر م نیرا هم به ا تیب نیکاش شاعر بودم تا ا یا
 

 م آرزوستـانـ، شاه زماستـاک مـدرون خ نـمـدش
 محمداکبر خانم آرزوست ریچون وز یدالور ریش
 

 : کردمیرا هم اضافه م تیب نیا دیشا و
 

 و عبدهللا طمع مدار یاز کرز منصور
 تـم آرزوسـدوران گانهیخان آن  داود

 
  منصور فیشر محمد

 1۳۹۹ یجوزا ۴
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