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 ۵۰/۸۰/۲۰۲۰                                                                                 حسین رفعت
 

 )یریپنجش ریدستگ بی اسدهللا حب (ی پارس شعر در یدگیپوس               
 

درخاکستان افغانستان  ی بلسان پارس اشعار یبرخ هٔ یدران هنگام که به درونما آورد، یبرذهن آدم هجوم م یدگیپوس
 .دیبر یم یپ

 :همانندها
 .کی

، درمدح   بیحزب خلق{{ داکتراسدهللا حب نیمسی}}اکاد لهیبه وس  1۹۸1 یباشد که درماه جوال یم ینام شعر کابل
 :[[[ ساخته است خ«یشعررا جاودانه و»راجسترتار یوهنراجتماع دهیثورانشاد گرد ریانقالب ]]]  برگشت ناپذ

 
 ب ی اسدهللا حب 

 کابل  
 فسانه شهر، شهره بافسانه مرد ها  یا

 زنان  ن یحماسه آفر  با
 ات  ی میقد  ۀ و بار  کوه

 آخته به دوش  غی ت  پهلوان 
 نو شاعر نشا   ۀصخر

 لبان بسته ، دل  پراز خروش  با
 درخت  هر
 ستاده  ی عاشق سبزجامه 

 تا ستاره ها کشاده  پنجهاش
 ها به باد داده  زان

 عشق در گلو  ی ترانه ها  با
 اش سروده ها به لب  یی که از رها  ییپرنده ات فرشته   هر

 ت یشرق  نی زم مادر
 ده یدرد د  نی زم ن یا

 تابناک ثور زاد  انقالب 
 پرفروغ  ثور 

 نامدار  ثور 
 دروازه « ات  ر ی» ش  دانهیجاو 

 سرخ آفتاب باد  ر ینام ش که
 و عدل  یو برابر   یاب یکام  آفتاب 

 انقالب  یعقب ها   انهی« ات آش  ییآسما »
 ! کابل  

 ی همه بلند  یا
 همه غرور  یا
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 تو از نخست روز   کودک
 بر فراز دو خاست   چشم

 ت گشاده اس ی قبله ها یبه سو   پر
 پرنده هم پرنده تر   وز

 دل به اوج ها نهاده است  
 ! کابل

 رسته ات  انیم در
 زرو الجورد  زرگران

 ها به گوش آفتاب کرده اند   خلقه
 ها به گوش ماه   حلقه

 از ستاره  ک یحلقه به گوش هر  
 وآهنگران تو  

 ها بلنو  پتک 
 گرم   شهی ها هم  نهیکوره ها و س  

 مند  د یتازه را عق ی عصر تازه ، زنده گ 
 ! کابل  

 تو شهر شهر ها  ی ا 
 انقالب  شهر

 کار  شهر
 !من  یها  د یام ۀ انیآش

///  
 :دو

((( ساخته وافتخار ثبت  د یهنرشعررا)))  زندهء جاو ی ریپنجش   ریحزب خلق{ دستگ نی مسی}اکاد 
  ُدر را > خلق< ن ی { ادهیعق   ی}استراحتگاه!! پاکساز  کی درشهرمسکو در ی داده است وقت خ یدرتار

 :نموده است 

 ی ری رپنجش یدستگ
 شهر قهرمان              

 ی تو قلب پر تپش خلق کشور  کابل
 ی خاور    داریو چراغ مردم ب   چشم

 وطن  ی و آزاد   ی راه صلح سرباز
 ی جانانه آور  ۀ موج مست حمل چون 
 آسمان صاف و کبود جهان او  در

 ی و شهاب  شناور   ی ستاره ا گلگون 
 و چون  کوه استوار  یآبدار ریشمش

 ی اور یسر نبرد به کس خم ن  هرگز
 دربحر پرتالطم رزم  زمان ما  
 ی به جوش وخروش نو آور ن ی نو شرق

 اب یچون آس  یبگرد   شیبه گرد خو  ی تاک
 ی باور ری بهر چه به خلق وطن د  از

 ده و روستاست کمر بند محکمت  نی ا 
 ی اوریچرا؟ به دهکده ها رو ن آخر
 تو   یه سو ب  د یا یده ن  ی توده ها   تا
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 ی از پار در آور  شتن یدشممنان خو  یک
 به حق   یونشان تازه  به دست اور نام 
 ی فقر وستم را بر آور  ی ها شه یر گر
 ان ی وبام ر یسرکش پنجش  یاز قله ها  

 ی که مردمان وزن را فر آور ی روز
 شهر قهرمان  ی شو  ایآس درقلب 

 ی پراز شکوه وجالل نو آور شهر
 ی تو وارث سنن  توده هاست  کابل
 ی و داور  خی قضاوت تار  نی چن باشد 

 صلح  یبتپد از برا   ینبض شورو   تا
 ی اور یو    ار ی ی مگو که کابل ب هرگز
 زنده باد کابل حماسه ساز ما  پس

 (  3 )    یگوهوار صلح و نبرد  دالور  ن یا
 مسکو 

// / 
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