
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره
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 82/۰1/12۰2                                                                         ینیحس رفعت

 

 افغانستان  ست یشاعران کمون  جفنگ از  !اتیشعر 

 

عصراتم بارق شفیعی، }شعریات!{  رفیق دوران ساز دستگیرپنجشیری خراسانی تبار و و انقالبي! !نام آور رفیق

 .آن خزعبالت را ]چتیات انقالب ثوری[ نام گذارده ام فراوانی دارند که خاک! نگارنده این کلمه ها،

م بدست گرفت چندیدن مارش، پنجشیری قل داوطلبانه دسته جمعی و  چند کار اشتراک در چوکی وزارت و  احراز پس از

 :و شعرمبتذل فارسی را مبتذلترساخت 

 ما سپاه انقالبیم، لشکر نسل جوانیم 

 دوستان مردم خود، خار چشم دشمنانیم 

 جنگ ما هست عادالنه، صلح ما هست جاودانه 

 جنگ وصلح جاودان را پاسبانیم پاسبانیم 

 راه کار و کارگري را، راه امید وظفر را 

 رهکشاییم   مي گشاییم مي گشاییم، رهکشاییم

 بي تزلزل پیشتازید، اي رفیقان، اي رفیقان

 فتح و پیروزیست از ما، گر چنین رزمندگانیم 

 (ما سپاه انقالبیم ـ گزینة در میالد خورشید)

 :یاوهء دیگری ازرفیق پنجشیری

 ثور ظفر آفرین، نظم نو ایجاد کرد

 دشمن دیرینه را خاک به سر باد کرد

 اافسر و سرباز ما، شهپر پرواز م

 عقدة دلها کشود، خلق وطن شاد کرد

 حزب کهن سوزما مرز کهن را شکست

 نغمة همبستگي چونکه به فریاد کرد

 مارش کنان مي رویم، گرچه در این راه دور 

 کاخ سفید )سیا( توطئه بنیاد کرد 

 (ثور ظفر آفرین ـ همان گزینه)

 :پنجشیري درمدح بادارش شوروی جیغ می کشد

 ور نو آرمان زنده بادا شوروي این کش
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 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 جوانهیچ 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)

/// 

 :بارق شفیعی چنان کمونیست هفت ثوری و آدمکش است که فرمان می دهد

 از تن بریده باد به فرمان انقالب

 سر که نیست بر سر پیمان انقالب آن 

 هردم هزار جان طلبم تا هزار بار 

 سازم فداي مردم و قربان انقالب

 دامن زند به شعلة جاوید افتخار 

 جاوید باد یاد شهیدان انقالب
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