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 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 !!وطن بار مصیبت روز دوهشت ثور،  هفت و

ک لکه های تاریسفانه أمت، ستا افرازی سر ۀمای که وطن عزیزریخ أتآفرین  افتخار صفحات درخشان و در
چهل  دربخصوص  ،سازد می مکدر سیاه وها را  ن، خاطرآ آوری از که یاد شرم آگینی هم وجود دارد و

 ،خانه جنگی های تنظیمی خون ریزی و ،جم اتحاد شوروی با قشون خون آشامتها، ثور کودتای ازسال اخیر، 
 و شبما،  صبور و مردم غیور ،های دیگر بال شاید اینک داعش و والقاعده  و انلبطا امارت سیاه اندیش

 کاری بکند، روز غیب برون آید و به آرزوی اینکه دستی از رند ومی گذا ناگواری را پشت سر تلخ و روز
مان ه پا زندگی کرده ایم، ازه ب ل اخیر، پایع چهل سافجا دوستان کثیری چون من که با و من .شماری دارند

 ت انتقادن انگشآ موقع بره ب مردم شریک دانسته و پذیر پایان ناب ئبا مصا را شروع تا کنون کوشیده ایم خود
ست که صفحه هایی ا ترین روز مصیبت بار، هشت ثور هفت وهای روززمانی،  ۀدرین بره .یمرابگذ

 ارکه بسروده هایی دارم روز،  تقبیح این دو درهمین مناسبت ه ب ساخته اند و ا لکه دارریخ ما رأدرخشان ت
    تان می گذرانم:     نظر ازحسن  اینک چون تکرار وسپرده شده است  دست نشره ب بار

 

 

 :هفت ثور

 کرد« مــپرچ» که فکر ، هرخدا خراب کند
 هان خم کردج در، ودن بجها سری که فخر

 یه زد، خود راـازوی بیگانه تکب زوره ب
 ردـبه کرسی یی که ثباتی نداشت ، محکم ک

 ق آتش زدـلـاد خـه بنیـق بـلـام خـنه ـب
 ردــم کـنـق را جهـلـبهشت آرزوی خ

 داد «قادر»دست، ه ری ما بـوکـبرات ن

 ردـک«  مـلـاس» دای بندگی ما بلند ــن
 دـسعایت مان به جاسوسی و بنای کار

 ردـظم کـنـم م ریخت ، ناـهـنظام ملک ب
 میدان بسته اسپ رخ شاه را ب به پیل و

 ردــدم کـقـم ات اوـی مــپ اده را زـیـپ
 شد خرؤـمحترم م و درـتـمق ل وـیـلـج

 بی مایه را مکرم کرد سفله و و سفیه
 نقش بست ، نقشش ریخت تبسمی به لب ار

 ردـم کـنشست ، مبه ان گرـتکلمی به زب
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 رم کنیـخاد محال است پنجه ن به عضو

 ردـالش آدم کـا تـوان بـتـرا ن وـکه دی
 ان شدـــبساط گلشن میهن ، مقام زاغ

 م کردـمات ره بباید نشست وـیـه خاک تـب

 عرش مجیده ره تکبیرها بـعـرسیده ن
 ردـم کـاد را مسلـحـال رـشکست لشک

 دـایـبیگانگان نمی ش وه زـشک «اسیر»
 پرچم کرد ، خلق کرد وماه انچه کرد ب هر

 

 ، بن المانم1996سپتمبر

 

 هشت ثور:

 

 ردــم کـظـی سر، تنظیم نا منـروه بـگ  پرچم کرد حزب خلق و که پس از شقاوتي

 آدم کردوی به جنس ــی که دیـندیده باش  خویی شان بود آنچنان که مپرسدرنده 

 کرد دگری کسب صدراعظم رج وبه اخذ   وکی ریاست راـه برد یکی چـدعـه خ  ـب

 کرد "مـرچـپ"کشان  به آدم ازـیـن ردگ  م امیدـق بست چشـه جمعیت خلـیکی ب

 کرد "مـج گلم" به جمعیت تکیه تالش و  رــ، دگ"یدـخالد ول"ب لـقـ ۀفــه تحـب 

 پیهم کرد ظلم و گر، چور معامله سه دو  به نام پاک مجاهد ، فرشته های نجات 

 زهمدگر، رم کرد به شیوه ای که برادر  الفـت بهم زدند بجنگ اساس وحدت و

 م کردـنـ، جهود بهشت برینـن که بـوط  یان ـدست دوزخ فساد چنان شد ز و شـر

 واجب الذم کرد ، کارداــخ خالف امـر  جایی که زیرنام خدایه تـنه بید فـرس

 ، آنچه صدراعظم کردیاد کس نرود ز  شکوه زهریک بجا بود ، لیکن «اسیر»
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