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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

  
  

 72/40/7410 م، نسیم اسیر  
 ملک الشعرای افغان ها در هجرت   

 

 هفت ثور!! سیاه روز یادی از
               
 به که ما. ماست عزیز وطن تأریخ دورۀ ترین تاریک امروز، تا آن ناپذیر پایان ناگوار اثرات و ثور هفت کودتای
 کشیدن زندان به ها، تالشی ها، گسیختگی لجام ها، ببند و بگیر ناظرین دوران، این زندۀ تأریخ و عینی شاهدان حیث
 می خوبی به ایم، بوده وطن از دوری و غربت های تلخی و ها کشیدن حقارت عقدۀ ها، بستن عداما جوقۀ به ها،
 و آزار سبب که بود جنایتکارانه و خائنانه عمل یک بلکه بود بخردانه نا اقدام یک تنها نه اقدام و حرکت این که دانیم
 .است گردیده افغانستان فرد   فرد بیچارگی و اذیت

 

 آغوش در شان یک هر امروز که پرچم و خلق حزب یعنی آن عاملین به فرستادن نفرین و روز چنین از آوری یاد
 ماۀ هم وجیبه کنند، می زندگی کامل راحت و آرامش به غرب، خوار جهان امپریالیزم )شان خود اصطالح به) مگر
 د. باش می

 و خلق پیروان برابر در را خود نفرت ترین عمیق شعری، با گرفته، قرار خود رسیدۀ درد مردم کنار در منهم اینک

 : دارم می ابراز پرچم
 

 پرچم کرد که فکر خدا خراب کند ، هر
 عزت ما پیش دیگران خم کردکـــه تاج 

 بازوی بیگانه تکیه زد، خود را به زور
 م کردـرسی کـه ثباتی نداشت، محکـبه ک  

 ق آتش زدــنام خلــق، بــــــه بنیاد خله ب
 ردـنــم کــق را جـهـلــشت آرزوی خـــبه 

 ادر( دادــدست، )قه برات نــوکری ما ب
 م( کردـلـد، )اسـنـنــــــدای بــنـدگــی ما بل 

 دـسعایت مان ی وــه جاسوسبنای کار، بـ
 م کردــظـم ریخت، نا منـهـام ملک بنـظــ 
 میدان بست رخ شاه را به ،اسپ به پیل و

 دم کردـقـی مــات او، مپــــ پــیــاده را ز 
 شد رـحـتـرم ، مــوخم و قـتـدرم لیل وـج

 ه را معظم کردــی مایبـــ سفله و سفیه و 
 نقش بست، نقشش ریخت ار ی بلبـتبسم

 م کردـ، مبهنشست رـتکلمی بـــه زبان گ 
 رم کنیـمحالست پنجه ن "ادــخ"ه عضو ب

 ، آدم کردالشــوان با تـتـو را نــه دیکـــ 
 ان شدــشن مـیـهـن مــقـــام زاغــبساط گل

 م کردـمات د نشست وـره ببایـاک تیخـه ب 
 مجیدرش ـعه ما ب تکبیر ۀرسیده نـعـــــر

 م کردـــالــحـــاد را مسل لشـکـــر شکست  
 بیگانگان نمی شاید وه زیر(!، شکـــــ)اس

 پرچم کرد ، خلق کرد وکرد بما هرچهکه 
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