
 
 

 

 3تر 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
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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

          

 ۶1/۰1/1۲۰۲                                                                         ینیحس رفعت

 

 خون: انقالب ثور  یکتاتوریحمد ومنقبِت د

  ، شاعران } بی مقدار{ و ننگین حزب خلق  در دهه شست خ، درزمان دیکتاتوری خون افشانی

 . به گونه یی دیگرحاجی می شدند  ،  <کودن > بی معرفت[ و ]

وصف می نمودند ونماِزمدح خنجر ادا می    کام را اگسا رفقای خاد  خون پاشانی پرچمی /خلقی/ و

 . نمودند 

 :میرعبدالقادرابهر چنین قلقله میکند 

 زمانه می رود به پیش 

 و ما به پیش می رویم 

 به سوی آرمان نیک و بی زوال توده ها 

 که زیر یوغ درد زای بردگی کشیده اند 

 چه بی حساب رنج ها 

 ر و کینهٔ سیاه کار ها ز جو

 .به روی کرۀ زمین

. 

 و ما روانه ایم 

 زمانه می رود به پیش 

 و ما به پیش می رویم 

 به سوی دشت ها و تپه ها و کوهسار ها 

 به ماورای ابر ها 

 و در فضای بی گران آسمان 

 به جست و جوی اختران 

 به البالی زندگی خلق ها 

 به هر کجا به هر طرف 
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 3تر ۲ له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه 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

 

 ب که آفتاب آتشین انقال

 طلوع می کند 

 و ما روانه ایم 

 زمانه می رود به پیش 

 و ما به پیش می رویم 

 به سوی شو و شوق ها 

 به سوی آن سرود ها، ترانه ها، نشاط ها 

 به سوی عشق های جاودانه می رویم 

 و عاشقانه می رویم 

 که تا زسینه های توده های رنجبر 

 به گوش های هیچ کس 

 ز هیچ شهر و روستا 

 فغان و درد و بی عدالتی 

 دگر طنین نیفگند 

 که ما به راه خلق ها روانه ایم 

 زمان زمان ماست 

 جهان جهان ماست 

 جهان صلح و زندگی جاودان 

 از آن ماست 

 و ما سپاه جاودانه ایم 

 .سپاه صلح این زمانه ایم

..... 

 استاذ! وعالمه دوران ! قادرابهر،چنین »چونگ « میزند 

. 

 مابه سوی دشت ها و تپه ها و کوهسار ها 

 به ماورای ابر ها 

 و در فضای بی کران آسمان 

 به جست و جوی اختران 
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 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه 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

 

 به البالی زندگی خلق ها 

 به هر کجا به هر طرف 

 که آفتاب آتشین انقالب 

 طلوع می کند 

 به سوی عشق های جاودانه می رویم 

//// 

راگ بیروی نخره   در سرنی انقالب چنین اتن ملی می نماید و  عنایت پژوهان گردان با دهل و 

 :می کند 

. 

 الله های سرخ سنگر

 ز راه الله های سرخ سنگر بر نخواهم گشت 

 !به جان همرهان راه بی برگشت خواهر جان 

 ))اگر دست پلیدی، خون ((شمله)) ((فاضله

 صد های دیگر ریخت 

 دیگر سر کشید و موج افزون گشت هزاران قامت مغرور 

 و تو ای داغ دل انسان 

 !و تو ای همسفر ، خواهر ، برادر

 عزیزانت بیا آور 

 رفقانت را که ره بردند و راه سرخ بگشودند 

 کنارت زندگی کردند و جان خویش بسپردند 

 عزیزانت بیاد آور 

 براه شوکت جاوید شان مردانه رهبسپر 

 به میدان باش و باور کن 

 له های سرخ بر نخواهم گشت ز راه ال

 !خواهر جان

 ) 1338حوت    18کال   (
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