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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political - Literary  سياسی ــ ادبی

  

  
  :به جای مقدمه

زات آزاديخواهانۀ مردم افغانستان عليه تجاوز امپرياليستی شوروی اشغالگر، و با در مبار در جوشاجوش
قالبی رژيم دست نشانده و اشغالگران امپرياليستی به منظور ايجاد تفرقه و نظر داشت تالشهای ضد ان

محمد هاشم "استخوان شکنی های قومی و مليتی بين اقوام و مليت های باهم برادر افغانستان ، زنده ياد 
 متحد جبهۀ"ون ، از موضع يکی از رهبران به مثابۀ يک شخصيت ملی برخاسته از مليت پشت" زمانی
 به 1981 جنوری 30به تاريخ را " قيام مردم هزاره" ارزشمند  حماسیآن زمان ، شعر" انستانملی افغ

  . نمود،  شهدای پاکباز آنبالخاصه ،سروده ، تقديم مجموع مليت زنجير گسل هزارهپشتو 
ترجمۀ دری  حساسيت در مقطع کنونی بار ديگر با درک اين" اد ــ آزاد افغانستانافغانستان آز"پورتال 

سرآغازی گردد به غرض درهم شکستن توطئه های که به نشر می سپارد، باشد ن پيام رسا را آ
  .امپرياليستی در شرايط حاضر

  
  
  

  مرحوم محمد هاشم زمانی: شعر از 
  زنده ياد قيوم رهبر: ترجمه از پشتو به دری 

  
  
  

  "هزاره"قيام مردم 
  
  

  کهن تاريخ غرجستان
  با درخشش خورشيد در آسمان دوردست

  به تکاپو درآمد
  آتش انقالب مردم

  همراه با گسترش قيام عظيم توده ها
  طوفان آسا شراره کشيد
  آوازۀ عظمتها بر همه جا

  با نغمه های شجاعت درهم پيچيد و دامن کشيد
  

  ترانه های آزادی
  نغمه پرداز آبادی و استقالل وطن شد

  خوشبختی و سرور زندگانی
  دشمنان اين مرز و بوم را برباد داد

  !آری
  جنبش شکست ناپذير مردم بحرکت درآمد
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  و نيروی با عظمت آن سربرآورد
  

  غرجستان لباس نقره گون برف بر تن کرده بود
  و امواج زمهرير زمستان بيباکانه
  در قله های پر از غبار قير گون

  مستی ميکرد
  :اما در هرکلبه و کاشانه فرياد مردم بلند بود که

  !فدائيان مردم! هزاره ها
  ! خيزيد همهبپا

  و پای نوکران روس را  قلم  کنيد
  

  از سمنگان و درۀ صوف حکايت ميکنم
  که پير و برنا

  در بوستان آزادی
  رسالت تاريخی کشور را

  .با خون پيوند زد
  خروش طوفانی جنبش انقالبی

  مغرورانه سر برآورد
  

  در فضای پراز وجد سمنگان
  در تجلی روشنگر آزادی
  م بشور آمدجذبات اسالمی و ملی مرد

  و سينۀ تاريکيها را در سرزمين غم آلود هزاره شگافت
  وطن کاشانه ايست

  که قربانی در راه آن
  دينی است واال و افتخاريست بزرگ

  سيالب خشم وعتاب هزاره به خروش آمد
  پير و جوان مانند مرغ آتشخواره

  شعله های سرخ انقالب را در سرانگشتان دشمن سوز خود حمل ميکرد
  رس مرگ دشمن به صدا درآمدنوای ج
  تاريخ کهن غرجستان سخن گفتن آغاز کرد! آری

  
  "ولس"پيکار انقالبی کار و

  در راه سفر پر از رنج و آزادی
  آغازيدن گرفت

  را" خلقی"روس بچه های " ولس"
  زير حمالت پيهم خود گرفت

  " خلقی"و جنايتکاران 
  زير تازيانۀ خشم  مردم

  دست و پا ميزد
  ت و انتقام ميهنو ريسمان عدال

  دست و گردن آنها را، مانند توله سگان بيمقدار بسته بود
  

  طوفان خيزش مردم، هستی نابکار فرزندان خلف روس را
  زير و ور کر

  وحشت اراده و آزادی
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  بازوی زورگوئی و جنايت را وارونه و نابود کر
  بلرزه درآمدند" مسکوی"و " کابلی"سردمداران 

  نسان سوزو قزاقهای کينه توز و ا
  کردند" درۀ صوف"آهنگ نابودی 

  
  زمين و زمان شاهد ريزش آتش و باروت

  و ناله های دلخراش انسانی بود که
  با چشمان برامده و انديشناک

  در ميان عالمی از ظلم و بربريت در وحشت
  و جان کندن کودکان و پير زنان
  شبح مرگ آفرين زنده جان را
  در رقص مستانۀ خرس قطبی

  يالب خون و آتش ميديددر ميان س
  

  مجاهدان سربکف در کوهپايه ها
  از خون دل و قطرۀ اشک سنگر ميساختند

  و با دل پر از اميد و انتقام
  برای دفاع از ساحت مقدس آزادی و نابودی فرزندان نا بکار روس

  انتظار ميکشيدند و ميديدند که
  پدران و کودکان و زنان را

  با خنجر خون آلود ظلم
  گلو ميدرند

  دوشيزگان ندا دردادند
  که ما تسليم ناپذيريم

  قربانيان راه آزادی و ناموس عظمت ملی
  مشعلهائی اند که ميسوزند و راه سالکان را روشن ميسازند

  اين ياد زمانه است
  و ما هم ارمغانی برای آزادی

  
  !حاال... ای وطن

  آزادی تو پرافتخار و پرآوازه
  شندبر شانۀ گستردۀ وحدت ملی انتظار ميک

  و روس شکست خورده و زبون
  ...سر افگندۀ تاريخ است، و حاال

  دوشيزگان تو مشعل آزادی را بر مجمر سينه های خونين خود
  در جويبار مست اميد گذاشته اند

  
  دوشيزگان که ننگ نام هزاره را

  بر قلب بزرگ خويش نقش زده بود
  چرا از لکۀ تسليم

  بر شاهکاری از زندگی آزادی
  منزجر نباشد؟

  
  بردۀ تسليم طلب، نفرين تاريخ را بر پيشانی دارد

  و سرباز آزادی، نگينی است بر تارک تاريخ
  در آنطرف ديگر
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  خرسان نابکار قطبی
  اينجا چشمان آرزومند يکی را ميکشيد
  آنجا انگشت ظريف ديگری راميبريد

  گوشها را بر در ميکوبيد
  کودکی ديگر را بر برچه باال ميکرد

  
  ايۀ شومی بر خانه و کاشانه گسترده بودشکنجه و تهديد س

  پدران و برادران و خويشاوندان تان کجاست؟"
  غمخوار و دستياران تان کجاست؟
  کجاست آنکه بر ما آتش ميريزد؟
  "کجاست آنکه با ما کينه ميورزد؟ 

  
  آتش شکنجه و قتل عام

  در ميان سردی برف و تندی طوفان
   سينۀ خاک جا دادهزاران انسان بيگناه را با آرزوهايش در

  و تصوير واضح از
  مساوات و عدالت روس
  برای کارگران جهان

  رقم زد
  

  مانند جرقه ای" ولس"اينک قيام ملی 
  شعله های سرکش انقالب را دامن ميزند

  و ماتمکدۀ تاريک را با تشعشع خونين خود
  روشن ميسازد

  مردم با شور و هلهله فرياد کشيدند
   کردکه اينک چراغ آزادی چشم باز

  
  را بشنويد" دايکندی"غلغله های مردم 

  زبانه کشيد" شهرستان"لهيب سوزان 
  طوقی از افتخاربر گردن آزادی آويخت" اجرستان"

  و قربانی سينۀ پهناور خود را به بدرقه گسترد
  ننگ وطن و جذبات ميهنی بشور آمد

  
  را در طليعۀ خود داشت" شيخ صادق"آغاز جهاد مردم که 

  ه قلمرو يگانگی باز کردرا ب" ولس"راه 
  قلعۀ ُپر ُابهت زندگانی آزاد

  بر ويرانه های ننگين بردگی و انسانکشی
  قد افراشت

  "ولس" "اهللا اکبر"ندای 
  را بزنجير بست" خلقی"پايکوبی اهريمن

  
  براستی

  قدرت ايزدی در نيروی مردم تجلی می يابد و می نماياند که
  طوفان شورانگيز از زورمندی

  المان رابزهکاران و ظ
  در دنيای واژگون بخت شان
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  روسياه و سرافگنده ميسازد
  هيچ گردن کشی در برابر قدرت مردم ايستادگی نميتواند

  و روس جنايت پيشه با مردم درافتاده است
  

  "لعل و سر جنگل"در دره های زندگيبخش و قلۀ سربفلک کشيدۀ 
  در آغوش پر مهر مادر ميهن و درميان جنگل انبوه

  خش آزادی ميوزيدنسيم روحب
  مانند خنجری در سينۀ نابکار دشمن فرو ميرفت

  و رخش شتابان انقالب، ناهيد آزادی را بر آسمان بلند ميکرد
  
  در گنجينۀ سينۀ خود" غور"و 

  دفينۀ تاريخ کهن را با چنان امانتی نگهداری ميکرد
  که از دستبرد هيچ تجاوزگری انديشه نداشت

  
  زورق پرغرورعظمت ملی

   جهان نمای تاريخ، مانند کوه قد برافراشته بوددر جام
  کوههائيکه افسانۀ آزادی را در سنگرهای خود

  با خون حک کرده بود و ميديدی که دشمن
  در قبرستان نا اميدی و خجالت، به دژ تسخيرناپذير قله ها خيره شده است

  فرياد و آوای مهيب مردم
  و آوازۀ غيرتمندی، در فطرت زندگانی آزاد

  گ و چوب پر جالل کوهستانهای مغروردر سن
  عجين شده است

  که هر تجاوزگری را مذلت ارمغان است
  و هر دشمنی را روسياهی

  
  "سيد علی بهشتی"نعره های جهاد با صدای رسای 

  و ندائی را که روس لعنتی
  در پی نابودی آبرو و مقدسات ماست

  بلند شد" ورس"در کوهستانهای 
  ،هزاره ها بپا خيزيد، شتابان

  !در راه وطن و انقالب و آزادی
  

  " دايکندی"و " ورس"مجاهدان 
  "شهرستان"و " پنجاب"مبارزان 

  "يکاولنگ"آزاديخواهان انقالبی 
  "َ لمَ لم"معروف به " سيد محمدعلی"در پيشاپيش آنها 
  اين سالک راستين

  سربازان آزادی وطن شدند
  

  سرور و ساز نغمه های آزادی در ميان دره ها
  ز رستاخيز ملی و يگانگی اميدپژواکی ا

  و جنگ آزادی در سراپردۀ عشق پا نهاد
  !انقالب کنيد! انقالبيون هزاره

  !زنگ نا خلفان را از دامن خود بشوئيد
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  ترانه های انقالب سرکش
  و نسيم دلکش آزادی

  در اشعۀ زرين خورشيد و جانبازی
  مترنم شد

  و روس بچگان جنايت پيشه در مقبرۀ نفرين جا گرفت
  " َ لمَ لم"وفان انقالبی ط

  ترس و اندوه جنايتکاران را دامن ميزد
  در گلویَ نی سرود وحدت ملی را مينواخت" َ لمَ لم"

  و در ميدان کارزار، رزم آور و بيباک تيغ ميزد
  سرباز جوانی بود که بار هشتاد گردش زمين را

  در طواف خورشيد بدوش ميکشيد
  ه اشو حشمت انقالب را در داش سينۀ گسترد

  با آتش عشق شرر ميزد
 و کهن سالی حادثه را با جوانی آرزوپيوند ميداد

 
  از ميان تاريخ وعظمتهای کهن باميان

  از ميان مدنيتها و خيزشها
  و شاهکاری از زيبائی و اصالت

  نهضتی انقالبی و خشمگين
  خروشيدن گرفت" ولس"مانند طوفان در ميان

  
  "شهرستان"و " يکاولنگ"مجاهدان
  "کهمرد و سيغان"و" تاله و برفک"دالوران

  همه با شتاب و اشتياق" دايکندی"وجانبازان 
  تاختند" باميان"بر روس بچگان در 

  پيکرۀ استوار و زخم خوردۀ پنجاه و دو متری
  شاهد اين ماجرا بود

  با تبسم خونين از آنها بدرقه مينمود" غلغله"ويرانه های 
  

  ، غلغله برپاشد" غلغله"در بلنديهای 
  زلزلۀ طوفانخيزی همه جارا فرا گرفتو 

  و قافله های تاريخ و زندگی
  از ميان زلزالی از آتش و انتقام

  سلسله ها ساختند
  زمانه های پارينه در خاطره ها دوباره روئيد

  و اوراق غم آلود عظمتها و کشتارها
  يکايک باز شد

  
  شاهکار مجسمه های پنجاه و دو متری

  ه باميان استنمايانگر عظمت های خيره کنند
  و يادگار رسامان وخطاطان اين خطه
  بيانگر تاريخ اين زمان و آن سامان

  سنگر کوهساران نظاره گر غرور و جالل
  و نام و نشان رادمردان و شيرزنان

  
  فضا ترجمان آزادی است
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  وهوای دلکش آن عيانگر خودی
  عروس برنای فرهنگ درهرمغارۀ آن خوابيده

  ن استو زيبائی آن زبانزد جهانيا
  ستارۀ خوشبختی در آسمان سوسو ميزند

  و نسيم آزادی بهرطرف پرميکشد
  

  فضا ترجمان آراديست
  و هوای دلکش آن عيانگر خودی

  عروس برنای فرهنگ در هر مغارۀ آن خوابيده
  و زيبائی آن زبانرد جهانيان است

  ستارۀ خوشبختی در آسمان سوسو ميزند
  و نسيم آزادی به هر طرف پر می کشد

  
  درامواج متالطم خود" اولس"الب قهرسي

  دشمنان روسی را درغرقاب تباهی فروبرد
  سرکش وهيجانی، طوفان انقالب
  آتش گريزپای آزادی را دامن زد
  روس بچگان را در ميان گرفت

  و زمين دهان انتقامجوی خود را بازکرد
  
  های مزدور در ميان خود شناور شدند"خلقی"

  ص مرگ پرداختندو روس بچگان بر سر دارها به رق
  و مانند خس وخاشاک

  در زير پای تنومند قهر مردم
  .لگد مال گشتند

  
  فرزندان سرباز وطن
  در راه آزادی ميهن
  با اسم فدا و شهادت

  نبرد ايمان و بی ايمانی را در امتحان بزرگ گذاشتند
  و ثبت کتيبۀ جاودان تاريخ افغان گشتند

  فتندو به زندگانی پر افتخار و جاودانی دست يا
  اين شاهکاريست از يک زندگانی آزاد 

  شد" باميان"مجاهد فرمانروای 
  و روس بچگان در آتش انقالب خاکستر گشت

  "کابلشهر"اسالف روسی شان در 
  با تسخير باميان بر خود لرزيد،

  "باميان"با شکست مفتضحانۀ " تره کی"
  مانند توله سگی عوعو می زد" خانۀ خلق"در
  

  نيروی هزارهاين پيروزی ايمان و 
  که پير و برنا با شور و اشتياق

  ننگ و نام خود را در ميزان تاريخ ميديد
  !!اين نبرد هزاره مسئوليت هر افغان بود

  هزاره فدائی راستين وطن محبوب خود است
  و سرباز دلير افغانستان عزيز
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  "نړسيد جگ"معروف به " سيد حسن"دالورمرد هزاره 

  در ميان جوشش انقالب مردم
  بپا خاست" ولس"طوفان عظيم و 
  مزدور روس را زنده دستگير کرد" ولسوال"

  و با روسياهی  درخورآن به گورستان لعنت فرستاد
  
  "ناهور"اين رادمرد " شيخ حسين ناصری"

  ساحت مقدس مام ميهن را
  از چنگال اهريمنان رها کرد

  جنبش انقالبی همانند عروس زيبا
  تبر هودج پيروزی لبخند ميزد و ميگف

  !هزاره ها
  مهاجمان روسی را در آغوش پرمهرمادر وطن

  نميگذاريم
  

  جذبات عشق ميهن
  بميان آورد" ولس"وحدت و يگانگی را در ميان 
  آزادی تاج افتخار بر سر نهاد

  ونفرين ابدی بسراغ روس بچگان آمد
  روس بچگان ماند و نفرين ابدی

  برای آزادی ميهن" نړسيد جگ"
  رشته های کار را بهم پيوند زد

  سرود شورانگيز وحدت در ميان مردم
  گوش زمانه را نوازش ميداد

  "ولس"و نيروی پرتوان 
  انقالب را به مستی می آورد 

  با نعرۀ جهاد" ناهور"مجاهدين 
  بجوش و خروش آمدند

  
  مجاهدان راستين رشته های فکرواراده را

  در سلسلۀ خارائين نقشه ها گره زدند
  ه آهنگ حصۀ اولو ب

  و تعقيب حصۀ دوم
  را زير رگبار گرفتند" بهسود"مرکز 

  شيران بيشۀ هندوکش، با غرش طوفانخيز خود
  .آوای انقالب را در دامان کوهساران به ارمغان آورد

  
  "بهسود"مجاهدان سرباز 

  عاشقانه در راه آزادی وطن گام نهادند
  "ارباب غريب داد"و خروش رزم انگيز 

  "مير خادم"بی با جوش انقال
  برای نابودی خداناشناسان روسی و دشمنان ميهن

  و برای آزادی افغانستان اسير
  فرزندان رنج و آزادگی را بهم پيوند داد
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  "جاغوری"شور و شوق مردم 
  "احمد علی وثوقی"و ندای شورانگيز

  ذوق جهاد اسالمی را در تار و پود مردم ساری کرد
   روس انداختو حلقۀ انتقام مردم را در گلوی

  "جغتو"و " وردک"مجاهدان 
  همراه شدند" ناهور"با رزم آوران 

  
  دهقانی دلير" کجاب بهسود"در 

  را بر خويشتن داشت" علی ياور"وجنگآوری که نام 
  سينۀ کين توز قوماندان خلقی را نشانه گرفت،

  .و زنگ انقالب را بصدا درآورد
  اشعۀ زرين خورشيد انقالب

  اد شدنظاره گر زندگانی آز
  

  قصه ای از آزمون تاريخ،
  وجذبات اسالميی که نام وننگ 

  در ميدان نبرد ازآن حکايت ميکند
  :بشنويد" مالستان"و " چک وردک"از

  واز قيام دالورانۀ مجاهد
  جنايتکار" خلقيان"که اجساد گنديدۀ 

  و سرفرازی وهمبستگی ملتها دو پلۀ ميزان آنرا ميسازد
  

  هنگامی که روس بچگان مزدور
  بر گوش شان بود" کرملين"وعرسکهائی که حلقۀ بردگی 

  رهزنان خائنی که بجز برادرکشی  جنايت
   توشه ای در زندگی نکبتبارخود نداشتند
  در زيرتازيانۀ انتقام مردم خـرد ميشدند

  پيشکش شد" وردک"دسيسۀ نفاقی بمردم 
  لعنت شده برای ملت دام گسترده بود" امين"
  
  "  شمايندهزاره ها دشمنان سرسخت"
  "و به وطن شما غدر و خيانت رواميدارند"
  "و با پشتونها هماره در ستيز اند"
  "برای قوم وردک بهروزی نميخواهند"
  "آنها در نعرۀ  مرده باد خلقی خود" 

  "پايۀ زندگانی شما را فر ميريزند
  "دست بدست هم کمرها را ببنديد" 
  "هزاره گان را ازين وطن بيرون بيندازيد"
  !"وم وردکای ق"

  "همه افرادتان بپا خيزيد و تفنگ برداريد
  "و باغيرت و انتقام هزاره ها را محو کنيد"
  "زنان شانرا بربائيد و اموال شانرا تاراج کنيد"
  !"انقالب کنيد"
  

  پيام ننگين برادرکشی
  را بجوش آورد" وردک"شهامت 
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  جرگه ها و حلقه ها مردم را بشور آورد
  که اين پياميست ننگين

   دستوريست اهريمنیو
  بردگان روس و فرومايگان تاريخ

  چگونه ميتوانند مارا بکاری چنين وادارند؟
  هزاره ها برادر مايند
  .و با ما همتن همدرد

  
  تفنگ را از دشمن ميگيريم
  و برعليه خودشان ميجنگيم

  نيرنگ و طلسم روس را درهم خواهيم شکست
  کجا برادری بر رخ برادر ديگر تيغ ميکشد؟

  ره ها برادران مايند و بر ماحق همبستگی دارندهزا
  

  مشحون از روح ميهن دوستی و برادری" وردک"جرگۀ 
  با حوصله ای مانند کوهساران

  آهنگ گرفتن سالح کردند
  دوازده هزار تفنگ با مهمات و ذخاير فراوان
  دستآورد دورانديشی و فرزانگی اين قوم بود

  
  نی کهبزرگان ومجاهدان وفرزندان ستيز زندگا

  بيگانگان مهاجم را در کوهپايه های استوار
  به شکست و زبونی کشانده بودند

  فدائيان يگانگی ملت خود اند
  و سربازان بيباک اسالم

  و پيام رزم شان به مردم هزاره
  "که لعنت زدۀ تاريخ نميتواند مايۀ نفاق شود" 

  .نويد بخش همبستگی و هم آوازی
  

  !عزيزان و برادران هزاره
   از همبستگی و وحدت،پيامی

  !برای نابودی دشمن نثار راهتان
  کوهی استوار از اراده و همت

  "وردک"دوستان صميصی 
  برشما سالم ميفرستد و بر دشمن ظفر می يابد

  پيام ما سازندۀ وحدت ملت است
  و خاری در چشم دشمن

  
  چگونه ميتوان هزاره را از پشتون جدا کرد؟

  انگیدر جنگ دفاع ازميهن جدائی و بيگ
  ودوستی نيمه راه

  فرخندگی دشمن است و سيهروزی ملت
  ناموس و ننگ ما همه با هم

  در زير شعار وحدت ملی پيوند خورده است
  

  بهروزی ملتهای ما با خون پيوند خورده است
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  و مذلت پيامد بيگانگی و نفاق است
  پيروزی مردم اتحاد و ارادۀ آنها را خواستار است

  نداردو شکست پيامدی جز اسارت 
  "وردک"و " هزاره"بدنامی و نيکنامی 

  در مسير واحد و در اهدافی واحد نهفته است
  
  دو ناميست" پشتون"و " هزاره"

  همانند غنچه های نو شگفته ای که
  از شاخۀ برومندی سرزده اند

  با دوشاخۀ سبزی که 
  از تنۀ تناور آب ميخورند

  دربهاران شاداب هردو به جانب خورشيد لبخند ميزنند
  .و درپائيز طوفانی و زمستان سرد هر دوُ لخت پرپر ميشوند

  
  زورق زرين وحدت را هر دو ناخدايند

  همانند لنگری آنرا از دستبرد طوفان نگهميدارند
  درغم وشادی و درجنگ و ننگ
  درسنگر فداکاری باهم شريکند

  و درحمله بردشمن هر يک ب ديگری پيشی ميگيرند
  سنگران خود شليک کنند؟افغانها چگونه ميتوانند برهم

  و روس بچگان چگونه ميتوانند در برابر ما بايستند؟
  
  باگرفتن پيام وحدت" هزاره ها"

  بر خود باليدند و گفتند " وردک"از برادران 
  دشمنان ما نگون بخت اند 

  طليعۀ آنست" هزاره"و " پشتون"و پيوند ملی 
  شعلۀ تابناک انقالب قد کشيد
   وحدت ملی را فروزان ساختو مانند خورشيدی گسترده

 
  سر بيرون آورد" ولس"هيجان انقالبی 

  و وحدت واقعی ملی از ميان غبار تيرۀ نفاق و دوگانگی
  .چهره برافروخت

  سربازان جنگآورهرکدام گردن برافراشت
  و تيماردار رنجها وسيهروزيهای يکديگر گشت
  !!وه، که چه بزرگ است عشق به مردم، بوطن

  هم به توعشق دارد و سرنوشتش راو به انسانی که او
  .با تو پيوند زده است

  
  اينک سرود آزادی وطن بگوش ميرسد
  زمزمه های وحدت ملی نويد آنرا ميدهد

  بر فراز کوهساران آتش ميبارد
  و رودباری از خون مهاجم در جريان است

  ديوار مستحکم ملتها را با چشم بد کارۀ ستمگران
  گزندی نتواند رساند

  دت ملی شکست ناپذيراستو نيروی وح
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  ،"وردک"سربازان سربکف 
  "خلقی"و دشمنان سرسخت سيهکاران 
  و دلباختگان راه آزادی ميهن

  بر دشمن شرف باخته بيباکانه تاختد
  و ارباب جنايت پيشه اش را

  در کابل ميان بريدند
  

  مجاهدان مانند شير می غريدند
  واز هول شان دشمن بر خود ميلرزيد

  شاداب و شادان" کورد"و " هزاره"
   همتن و همسنگر

  آرمان جنگ ملی و وحدت ملتها را
  با پيوند خون اعالن کردند

  
  مجاهدان همراز
  مردانه و استوار

  غزنين رسيدند" ده حمزۀ"و " ده حاجی"به 
  مانند سگان" خلقيها"

  بر پير و برنا و کودک و زن آتش ميريختند،
  کوچه ها و دشتهای آرام غزنين،

  ۀ اين ديوانه سگان هار را جا نميداد اجساد گنديد
  وزمين و زمان بر آنها لعنت ميفرستاد

  
  از صالبت غزنين حکايت ميکنم، 

  !!بت شکن " محمود"و از عظمت 
  غزنين پرآوازه اکنون لگدمال الحاد و گمراهی بود

  و مردم آن سرزمين از فرزندان خود شهامت می طلبيد
  هادتتا زشتيها و سياهی ها را با خون و ش

  رنگين و روشن سازند
  

  غزنين اين عروس شرق در گنجينۀ خاطرش
  پيروزيهای تابناک رابه وديعه گذارده بود

  و آزمونگاه نبرد و تگاپو بود
  در آسمان آرام و رخشندۀ تاريخش
  عقابان بلند پرواز پر گشوده بود

  شکست برداشته بود" سومنات"ازينجا 
  ا بشکندو اکنون نيز بايد سلسله بتهای ديگرير

  
  اينجا منزلگِه پژوهشگران و شاعران است

  و پايگِه مجاهدان و غازيان
  خانقِه سالکان و صوفيان

  اينجا نقشهای زيبائی از حق پرستی بچشم ميخورد
  و اشعۀ فروزان اسالم از آن گسترش يافته است

  و بدينسان است که
  جايگِه الحاد ازينجا به تباهی ميرسد
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  ده و دانش را، ارا" هزاره"مجاهدان 

  در پيکر خارائين شوراها ريختند
  و صف استوار وحدت ملی را

  پايه ريزی کردند
  فضا را ميدريد و به آسمانها ميرفت" آوای اهللا اکبر

  و پردۀ ظلمت را از چشم خفتگان بدور می افگند
  

  خورشيد فروزان با ذرات نورانی خود
  بالهای گستردۀ آزادی را ميساخت

  بان وحدت ملیبا نرد" هزاره ها"
  به بلنديهای شجاعت و همت رسيدند

  دشمنان در زندانی ازغم و خجلت درآمدند
  و واژگون بخت و زبون به ديار نيستی سفر کردند

  
  با دستان خالی" هزاره"مردم قهرمان 

   بميدان نبرد رو می آوردند
  و جنگ افزارهای جهنمی روس را به آتش ميکشيدند

  و از ميان سنگرهای پوالدين
  با سالح ايمان و اراده

  سايۀ مرگ را بر پيشانی دشمن ميکوبيدند
  

  آنگاه که طياره های دشمن بر فراز آنها از خشم نعره ميکشيد
  و آتش گلوله ها خطی ازويرانگری و قساوت

  در گسترۀ فضا ترسيم ميکرد
  و آنگاه که گلوله های زهرآگين در فضا ميرقصيد

  ودی مينواختو صدای لهيب موشکها نغمۀ مرگ و ناب
  رادمردان دلير هنوزهم در سنگر دشمن حمله ميکردند

  و لشکر ظلم و تجاوز را تاراج مينمودند
  

  مردان آزاده، گاه مسلح و اکثرًا بدون سالحی
  کمر به جنگ آزادی می بستند
  و با روان شاد و پر از اميد

  نمونۀ ايمان و فداکاری را تمثيل ميکردند
  ادی وطن بپا خيزندهرگاه اشخاصی چنين برای آز

  تو گوئی آنها درميان آتش بمبها و خمپاره ها
  برای عروس وطن برقص ميپردازند

  
  ميهنخواه در کابل" هزاره های"

  برافروختند" چنداول"جرقه های انقالب را در 
  و در سنگر قربانی کابل،

  در ميان امواج متالطم خون و اشک مردانه ايستادند
  انه کشيدآتش سرخ انقالب در کابل زب

 و ياوه گوئيهای زبونانه را بخاکستر مبدل کرد
 
  کابل از چهارسو" هزاره های"
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  در طواف جنبش آزادی برآمدند
  " قلعۀ شاده"و " افشار"از
  ،"دشت برچی"و " کارتۀ سخی"از

  ،"هزاره"از همه بيغوله های سيه بختی، ساکنان غم آباد 
  جوالی وعالف و همه ميراث خواران رنج و حقارت

  ا خشم و انتقام بيرون شدندب
  در سينه های غمديده و دلهای پر از خون

  جوش آزادی ميهن لبالب شد
  و در کوچه های سرد و خاموش کابلشهر
  طغيانی از درد و رنج خروشيدن گرفت
  سنگر دشمنسوز از نفسهای تند دالوران

  گرم و سوزان شد
  سکوت تسليم شکست

  ن ساختو شعله های انقالب فضای قيرگون را روش
  

  شهروندان کابلی، پيرمردان و دوشيزگان
  به پشتيبانی از قيامشکوهمند انسان

  انسانی که از مرز تعلقات خود
   با گامهای فراخ فراتر رفته است

  به پا شدند
  و مانند گلهای شقايق در بوستان غمزدۀ آزادی

  بيکبارگی دهان گشودند
  !مرده باد روس! زنده باد آزادی

  بود که از زبان يکايک بيرون ميشدندای راستين ملت 
  

  از گوشت و خون ستمديدگان وليمه ميگيرند" نان"اکنون بجای
  و بجای مسکن، مزدبگيران و بيچارگان را بگورستان ميفرستند

  از چپاول وغارت بر تن مردم ميکنند" جامه ای"
  تا شعاری را که بلند کرده اند متحقق سازند

  قتل عام و مرگ و شکنجۀ زندان
  مغانی بود بيشتراز آنچه بمردم وعده داده اندار
  

  اينک ستارۀ بخت روس در گودال تباهی می افتد
  جهان منحوس وی برای کارگران ديگر زندانيست بزرگ

  سياست وی بر ظلم و قتل و دغلبازی استوار است
  ...ولی

  افغانها او را در تمام جهان روسياه کردند
  اشيب رسوائی استامپراتوری ظالم و آدمخوار روس در سر

  
  اينک دست توانای انسان در بند و اسير

  شکم سيری ناپذيرامپاتور بزهکار روس را ميدرد
  و از ميان آن انسانها و ملتهای بلعيده بيرون ميافتد

  ...اکنون
  قطرات درشت آگاهی ميبارد

  جوانه های آزادی در هرطرف چهره ميافشاند،
  لهستان هنوز آغاز سحر است
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  دی بر ازبکستان و تاجکستان،و خورشيد آزا
  بر قزاقستان و ترکمنستان

  با روشنی مطبوع خواهد تابيد
  

  اينک امپراتور ظالم روسيه،
  در ميان خلقها و ملل دربند رسوا ميشود
  و بردگی و اسارت انسانها بپايان ميرسد

  دهنهای بسته لب ميگشايد،
  ...آری

  آزادی حق انسان است و سخن ميگويد
  ان درهم و برهم استدنيای جهانخوار

  و جنگ افغان و روس نمونه ايست
  و عبرتی

                                                     پايان
 

 
 
  

 
 


