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 دو لکه در تاریخ ما!هفت ثور و هشت ثور 

 
مملو از فراز و نشیبی های است که نسل های آینده میتوانند از آن مانند دیگر کشور های جهان که صفحات تاریخ ما  بدون شک

 نجیب ارد آن فخر و مباهات نمایند.  اما در تاریخ نه چندان دور ما که اکثریت مردمدرسهای خوبی فرا گیرند و در بسیاری از مو
آن ثور است که در یکی  8ثور و  7های سیاه روز  ،در بر داشتتان شاهد آن هستند، دو روز سیاه که مصائب گوناگونی را افغانس
افراطیون کوردل و عقبگرای اسالمی یا راستی به قدرت رسیدند که  روز دومو در  ون چپ زمام امور را در دست گرفتافراطی

ها نفر ونلیو می معیوبکشته داد، میلیونها نفر  انسانبیدفاع بود که میلیونها  هر دو بذات خود بازی با سرنوشت سی میلیون افغان
یت اسفناک و وضعدر یک مهاجرین مخصوصآ دو کشور همجوار ما ایران و پاکستان که  سر دنیامهاجر و بی سرنوشت در سرا

ثوریان هستند. اینک سرودۀ را در رابطه به همین  8ثوریان و  7زندگی مینمایند، که مسئول اینهمه مصائب و بدبختیها همین  رقتبار
  دو روز سیاه خدمت تان تقدیم میدارم:

   
 ور دو لکه در تاریخ ماــهفت ثور و هشت ث

 

 ما ن ـــات زریدر صفحون ـــــرگـــــای قیـــلکه ه
 هفت ثوریان آمدند چون خائینین مرز و بوم

 

 ما باالیون ـــت و خـــن، ُکشــخار شان به لینــــافت
 

 مادر حقیقت دشمنان خلق  یهاو پرچم یهاخلق
 

 به ما ی روا میداشتک  الم ــتار و اظـــورنه این کش
 آمدند با زور روس و سجده کردند بهر روس

 

 ردند به ماــــم ها کــــوطن کشتند و بستند، ظلــهم
 

 هشت ثور
 

 هشت ثوریان آمدند چون وحشیان قرن بیست
 

 زت و فرهنگ ماــــرفتند، عـــز از ما گـــهمه چی
 لک راـــرفتند قدرت این مُ ــتا بدست خود گ

 

 هن و ماوای ماــــرفتند، میـــور گـــارگ را در چ
 

 در ُملک غیر ،ب و آهن چور کردند، بردندچو
 

 ان کابل زیبای ماـــل کردند مردمــارش قتـــدر کن
 ور شدـــچ ،یــمل ثروتی نماند و ــموتر برق

 

 با فروش موزیم زیبای ما، نمودندنوکری بر جای 
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