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 ۱۲/۹۰/۲۰۲۰                                                                حسینی رفعت

 

 افغانستان  امروز درشعر یاسیس انیهذ
 

در چهل سال پسین،کارمندان پرچمی/خلقی )خادیست های روشنگر!ورفقای دوران ساز! کام   
ا(، برگـِرد خایه های فرهنگیان مردوبرپستان ها ومیانه های رانهای فرهنگیان زن، سیم  واگس

 .شکنجه دادند  های برقدار گذاشتند وتا جانسپردن آنان را 
با ]] هذیان [[ های    ،)شعر( های } انقالب ثوری{ همان گونه شاعران پرچمی خلقی، با سرود ها

که با }معرفت{ زیسته بودند، » شکنجْه   سیاسیی که ساختندوپرداختند، رواِن ستم دیدگان آگاه را 
 .بپرچه های پراگنده بدل کردند  باربار  و  مرگ« دادند 

 درپایین،دو}هذیان سیاسی{ از 
 بی درمدح حزب انسان ستیز خلق عبدهللا نای

 ودستگیرپنجشیری درمدح ]شوروی[ 
 :را می خوانید

. 
 عبدهللا نایبی 

 "امید سرخ من"
 بر پشت چرخ ها 

 برالي خوشه هاي زر گرفته از گداز نور، 
 میان نعره هاي خشمناک تانک

 درون هالة سیاه دود 
 میان بازوان سنگ سرد 

 به گاه بوسه هاي گرم ریگ 
 !ن انقالب ما دویده است وباد به هر کجا که خو 

 تو با مني 
 همیشه با مني 

 همیشه در مني 
 تو جاودانه در نهان حجره هاي مغز من نشسته یی 

 تو حزب من 
 تو حزب قهرمان من 

 تو حزب خون نشستگان انقالب ما 
 تو آشیان پرکشیده گان انقالب ما 

... 
 دستگیرپنجشیری 

 کشور شورا ساز ورزم بي امان 
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 این کشور نو آرمان زنده بادا شوروي 
 تکیه گاه صلح و جنگ وانقالب مردمان 
 کشور انسان کیهان تاز وبیباک وجسور 
 کشور انسان شورا ساز ورزم بي امان 

 گمرهان ساده دل را هر دو در ره آورند 
 لشکر ما نیز باشد لشکر زحمت کشان 
 قلة پامیریان در طول دوران خم نشد 

 نزد شاهان و امیران و دیگر بیدانشان 
 پاسداران خرافات ونظامات ستم 

 این سگان قدرت سرمایه داران جهان 
 مردم افغان چو رسم و راه شوراها گزید 
 راه "لنین" راه صلح و کار و راه زندگان 

 ثروت سرشار باشد دوستي خلقها 
 دوستي شوروي است، ثروت افغانستان 

 وروي تا که سربازان افغاني وخلق ش
 بسته اند از بهر آزادي این دنیا میان 

 چپروان ماجرا جوي وکج اندیشان راست 
 مي نماید حمله ها از یک سر وصدها زبان 
 گر قشون سرخ شوراها به سوي ما شتافت 

 بر اساس عهد و پیمان نوین و باستان 
 دشمنان مردم ما دشمنان شورویست 

 شوروي باید بروبد از کنارش دشمنان 
 د به نزد خلق وارد وي جوان هیچ و پوچ آم

 فتنه هاي رهبري چین و امریکاییان 
 تکیه گاه انقالب ثور ما گر شورویست 

 مي رویم ما نیز فردا سوي ماه وکهکشان 
 (دوستي خلقها ـ همان گزینه )

... 
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