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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 م، نسیم اسیر
 شمسی 1531هشت ثور        ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 
 هشت ثور، سیاه تر از هفت ثور!!

 
 ، تجلیل می کردند. قهرماناندر کابل عزیز، هشتم ثور، روز موفقیت تنظیم ها را با پخش خبرنامه ها و یاد آوری از 

و  ، افتادمتنظیم های بی نظم کشته می دادند بی اختیار به یاد آن روز های شوم که مردم مظلوم کابل در زیر قیادت
 ، هشتم ثور نیز تاریکشروع شده استسیاهی ها و بدبختی های دوامدار که از هفت ثور  ۀبا خود گفتم که در سلسل

 :کهسرودم  تر است و بداهتا  
   

 هشت ثور، سیاه تر از هفت ثور      
 

 شقاوتی که پس از حزب خلق و پرچم کرد
 گـــــروه بــــی ســـر، تنـظـیـم نا منظم کرد

 

 درنـــده خویی شان بـــود آنچنان که مپرس
 ندیده باشی کـــــه دیـــوی به جنس آدم کرد

 

 بـــه ُخــــدعه برد یکی چــوکـی ریاست را
 جـر دگری کسب صدراعظم کردبه اخذ و 

 

 ه جمعیت "خـــلــق" بست چشم امیدـیکی ب
 ر نــیـــاز به آدم کشان "پــرچــم" کردـــدگ

 

 لــقــب "خــالــد ولــیــد"، دگر ۀه تــحــفــــب
 تــــالش و تـــکــیـه به جمعیت گلمجـم کرد

 

 ، فرشته هـای نجاتدـــه نام پاک مجاهبـــــ
 ر، چــور و ظلم پیهم کردـگ ه معاملهـدو س

 

 دت و الــفـت بهم زدند به جنگــاساس وح
 ه شیوه ای که برادر ز همدگر، رم کردـــب

 

 ر و فســـاد چنان شد ز دست دوزخیانـــش
 ، جهـنــم کردود بهشت برینوطن کـــه بـــ

 

 رســـیــد فــتـنـه بجایی کـــه زیر نام خدای
 واجب الــذم کرد، کار ـــداخالف امــــر خ

 

 ، لیکنودـیک بجا بشکوه ز هر « اسیر» 
 ، آنچـــه صدراعـظم کردرودـاد کس نـی ز
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