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 مطلب میباشدمسؤولیت محتوی، استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش  نویسندۀ 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

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

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

 
 
 

 ۲۸/۰۴/۲۰۱۷                 مسعود فارانی

 

 نا میمون ثورین ۸و۷
 

 ا، بـه آ تش فگند ــ مهــان هفِت ثــورش، زبـنـیاد کند          وطن را ســـراپـــ

 ردم، به افغان شدی روز م  ب و ش زدیوان شدی            خامنان سوز" " وطن 

 م، بـد اخرت رس ید ا  رس ید          بــــه گلهای بـاغ ر نجا، سـراسـ ـ فـروپایش ای 

 افق را سـراسـر، ظلمت گـــرفت          چــراغ و هـوا را، بـرودت گرفت 

 ( شدند ۱زغـم هـای بسیـــار فـراری شدند         اسری مغ ودرد،  طواری ) 

 ازین درد و ما مت، نگش ته خالص          فتادمی بــه چنِگ گـرگان حــراص 

 بـنا م جماهد ، خریه دزدان رس ید          پی  جـور مـردم، مجهل دیوان رس ید 

 زمنی وزمـان را، اسارت گـرفت          تـامم وطــن را ، بغـارت گــرفــت 

 نـه امیــان پـــاک          نه چشم بصریت، نــه وجدان پاک   ،  نـه دین داشتند 

ـُر از چـم شدی پرچـم شدی            هرآ ن چزیکه ابیق، ز   زخلق  و رویس،  پ

 بدست هجادی!، بــا یق بـسوخت           کـه بود ونبود را، بیکرس بـروفـت 

 کـنون هشت ثورش، نشاین شـده          جـنا یـا ت شــان ، آ شـــاکری  شده 

 بعامل،  کـس هـرگز نشنیده است           به مامت گرفنت، یک رقصیده است؟ 

 تـر زهفت است، جـور تـرا  جشن ثور تـرا           کـه بـد تــو خـواه  که،  

 کـین   شادی ش تار مــردم، تـو  کین           بــه کُ   ابزی گذارند جشن و، تــو  

   اکسان ــ ن  شـــد  کـردار  ب  چو یکسان          اگرهفت وهشت اند، این غاصبان            

 تــربت نـا رام شــــوند   بـوت و به ات   فردا کــه در خـــاک آ رام شوند          ـــب          

 رین شــان ا  ر هردو، د ومنحوس تـ      برمـا، ثـورین شان            ند  وس ا ـــ حن            

 ن شوند ـــبـــه اوراق تــارخی نــفری

 جخلت مغگنی شوند ز واخـــالف  

 : حادثه ، مصیبت ۱
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