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 ۹۰/۸۰/2۰2۰                                                                                 حسین رفعت
 

 بیداکتراسدهللا حب جه، قابل توافغانستان  چیقصهٔ ه
 

ومعرفت   یازهست یکسوتهیاست. از یمگردردناک چیدره  چیهخ، قصهء 1۳۹۹تا ۵۷افغانستان از ثور قصهء
 .ُرمان دراِز مرگ یوازجانب ستیانسان
 باشدوکشتن وبستن،  ی{ میمتعفِن}فلسفهء علم یواصطالحِ لعنت نی پُف نمودن ازمارکس ولن یگاه

 ییبان هاوتن  شیور  شیور شیو>فقِه زن< ور تیوآ ثیوحد یعدالت عمر یهم پف کردن از فسانه وبادهوا یووقت
 ...ناکی بو یچرس ودستارها یمندرس بابو یرنگ وپکول ها ینسوار یباخشتک ها ییبا خشتک ها

  .است یمردن مارِ یگذرد.تا هنوزافغانستان ب یثورم بتیسال ازمص شترازچهلیب حاال
  یوپشتون،از] حماقت ب کیتاج انیحتا فرهنگ  رد،یم  یم  قیال مانیافغانستان بنام سل انیقاتل مردِم ساده وفرهنگ  کی

 .دهند یوناله سرم هیپهنا[ ، گر
بچه  یازخراسان« ، درثنا  یاری»عیلیهللا خل لیخل یارتجاع ز،برکتابیانقالبزادهءده آتشه، ن ییشعله  کی

 .سدینو  ی!< میسقو،مقدمه >علم
{خلق مارومفلوج یشعر}ب نیوآموزگارپوهنتون کابل چن اتیوشاعروداکترادب سندهینو کی شیبه چهل سال پ کینزد

 :کرده بود
. 

 ب یحب داکتراسدهللا
 ثورواکتوبر 
 کوه آمد  بادازجانب

 را  آمدوجامهءراهش
 خاست یباروت کزان برم یبو

 دانداخت یزوددرپرتوخورش
 قصهٔ جنگ برلبش
 .دسته گل سوخته داشت برکفش

* 
 دهقان شد  تی ملک  نی:آنگه که زمگفت
 دیفروزان گرد نهیک آتش
 : ارباب  گفت
 ش نوکر

 نوکرنوکرارباب 
 .دندیجانب کهساربراه افت نیخشمگ 

* 
 ای:به تالش دل دربادگفت

 سوگند شمیخو یآزاد وبه
 مرز یآنسو
 دشمن نیآلودهءچند دست

 شوم تِ ی ن یک ی وحدت ناپاک و یک یبا
 را مانیپ یک ی یامضا شرم
 پوشند یم نیبرجب

 مرز یسو نیهرکجا،ا
 یریخانهء دهقان وچراگاِه بُزاِن ش هیدرس
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 هرتاکستان  نیب
 .کارند یجنگ فروم آتش

* 
 :بادگفتا

 سپاه مردم،که به پشت دشمن انیرزمجو
 ماند یربجامیشان باقلم ت نام

 ثور« است رق»سرخِ یب برفرازسرشان
 بازوهاشان وبه

 بخشد یتوان م زهء»اکتوبر«یپاک خون
 هن یم  کاردفاعیسنگرپ درهمه
 :مشعل داردخلق دو ارتش

 .از)اکتوبر(  یز)ثور( ودگر کی
* 

 کوه آمد  بادازجانب
 را  آمدوجامهءراهش

 خاست یباروت کزان برم یبو
 دانداخت یزوددرپرتوخورش

 ازثور  شیحرف ستا برلبش
 درازش وفراراه

 .مشعِل اکتوبر تابِش 
 :بادگفت
 باغرِش پرهوِل پلنگ  تانک

 بردشمن رهزن بسته  راه
 سنگر  کیهر لشکرثوربه

 .را بازو وسربشکسته خصم
* 

 بادگفت 
 :ازخلق دمیراه شن درهمه
 بادا ثور  جاودان
 .بادا اکتوبر جاودان

* 
 بادبه باد  نیآفر
 .داد یمژدهءجانبخش نیچن که
/ 
 :داشته باشددستاور شعرتوانست دو نی] شاعر[ با ا نیا

 
 .کی
 پوهنتون کابل شد، سیی ور نیمسیافغانستان، ملقب به لقب اکاد سندگانیانجمن نو  سییر

 .دو
نمود. پس  یواول به هند رفت. سرو دیبخش شیرا به لقا نیآن حزِب لع یعطا }اقتتدار{ حزب خلق، یسالها درهمان

به آلمان   خانواده همسر، یاعضا یبرخ و پدر خانوادهء  نیبست وبا منسبوب یبه وطن آمد. باروبندکش را بآرام
 .ختیگر

. 
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