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 ملک الشعرای افغانها ددر غربت

 

 !!خوان یغما
 

 سؤالن اما ای اعالن کردند. افغانستان را جنگی خود درۀ وظیف «؟»ۀ موفقان، اختتام پیوسته به آن ناتو امریکا و امروز
خرسند  موفقانه انجام دادند که راضی و چه کار مادر، چرا آمدند و از نزد همه باقی ماند که این دایه های مهربان تر

  گردند. می بر
سلط تغرض ه شوروی با قشون خون آشام ب پنج سال پیش، اتحاد سی و .می شود تکرار ریخأافغانستان عزیز، ت در
 را ما و فراره ب پا مردانه، نامعنوی ما ، مادی وهای بنیادی ویرانی ، پس ازال بعد، اما ده سافغانستان هجوم آورد بر

 ۀانهای ظالم کشتار و اهی ویران با همان شیوه پس از نیز ناتو ریکا واینک قشون ام تنها گذاشت. با حوادث نا گوار
 .می بندند خت سفرر، گوشه به شدت ادامه دارد حالیکه جنگ های تروریستی درهر ، دربی گناهان

 

ی ونکن شرایط  بانجا که آ ، ازدست نشر سپرده شده همان فرصت ب درسروده ای داشتم که ، ج قشون سرخخروهنگام 
 چون ،دیگر ربا یکش گفتار پیش باسروده را  نموده وخاطره  ، تکرارریخأت خواهم با تکرار ، میمی خورد سر نیز

   م. دوستان بگذران نظر ازحسن  تکرار
 

به جهان نشان  دیگر بار ، یکمجاهد وطن و ، مردم سلحشورشوروی وقت ، اتحاد جماهیرخون آشام با خروج عساکر
فکنده ا دولت شوراها، سر ما مسلط گردد. قشون سرخ شکست ناپذیر اکراه بر و اند با جبرتو هیچ قدرتی نمیداد که 

ویرانی های جبران ناپذیر،  وه وطنفروشان هرز تعدادی از جز خود از و خجالت زده سرزمین دلیران را ترک گفتند و
که اینک  سپرده شده است بدست نشر وده ورمیالدی س 98فبروری درهمان مناسبت ه ب این شعر چیزی باقی نماندند.

 تقدیم دوستداران وطن می گردد:  دیگر بار یک، سیاه ن روزآ سبت یاد بود ازمناه ب
 

 
 

 !!خوان یغما
 

 
 رفتی و  ردیـظلم بیجا ک ،ما ر، بیاد!ـنـم بــتس

 رفتی  و ردی ــباال ک ، دوی ما راــحال پریشان
  اـه راکت و  بما بب ا طیاره وب تانک و ه توپ وب

 رفتی و زا کردی آتش اف ،دوزخ وچ، بهشت ما
 بردی و  خوردی  ساختی و رانوی ، کشتی وزدی

 رفتی و ، ملک ما را خوان یغما کردی دزدان چو
 وـت ، داد ازم خوردــبره وت ، ازبساط هستی ما

 تیـرف و ردی دا کــــویم هـــظل روشن و جفای
 دـج شــعیش رای زم فساد وــب شراب آوردی و

 رفتی ، باده پیما کردی وروهی را به َدورتـگ
 ادیــنه بنهـتـای فـنـ، بوسی و نمامیــاسـه جــب

 رفتی پا کردی و و ی سرـانه ها را بخ، به تفتین
 ودــی بـوائـنـــهم و ی دوسـت ارـو، شعـت ارـشع

 رفتی ا کردی وـی پـتی را، سخت باساس دوس
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 ده باریدیـوزنــش سـِده آت ه وـریـق و بـه شـهر
 رفتی کردی و صحرا وکوه  راغ و دگرگون، باغ و

 بس هنگامه ها کردیمارکس م ــه بنام لینین و
  رفتی و کردی واریشه رس ، عجب ازرسوا را دو

  دیـنـاره افکـردم بیچـم ارـب و ارـک رـــره بــگ
 رفتی ردی وـک یل معمـح ،م خویشتنــه زعـب

 
 ، آزاده مردم راآزادی سخن و صلح  زدی از

 رفتی و ردیها ک تعب محصور اسیر( درد و)
 
     بن المان، م1898فبروری11 اسیر(نسیم ) م.
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