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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-Cultural  سياسی ــ ادبی 

  
      

       دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی
  ٢٠٠٨ سپتمبر ١٧برلين، 

  
  

  ر ملی افغانستانـشعر پشتو از شاعقطعه دو 
  

  "یمحمد هاشم زمان"مرحوم استاد 
  

شاعر آزاده و ملی افغانستان ، مرحوم " سياسی ــ  فرهنگی"چندی پيش مقالتی در شرح زندگانی و کارنامۀ  
. نمودم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"نوشته و تقديم خوانندگان ارجمند پورتال " محمد هاشم زمانی"استاد 

ر در اشغال قوای ناتو قرار دارد، نمونه هائی از دوستان سفارش فرمودند ، تا درست در همين هنگام، که کشو
اين شاعر ملی ، که به غير از آزادی و سربلندی وطن و شگوفائی  ملت يکپارچۀ افغانستان " دشمن شکن"اشعار 

اينست که اوًال دو پارچه شعر استاد مرحوم را از همان مقاله بيرون . چيزی دگر در سر نداشت، تقديم گردد
  . تقديم ميکنمآورده و مستقًال

  .در آينده  تعدادی ديگر از اشعار آبدار آن مرحوم تقديم خواهد گرديد
  

  
  ؟و کابل کی وی تر څپه يوه چوکی جنگونه به

  
  و؟څه کابل کی وی تر بريزی او دا قتلونه ــــــــ  خون      ؟وبه کابل کی وی تر څريادونه ــــــــــــــــــدا آهونه ف

ـی د کاب ورونه به کابل کی وی تر څپه هر کور ک   ؟ول اوس مقبره جــــــــوړه شوی        دا کــــــــورونه مو 
دالنو دا سخت زړونه به کابل کی وی تر څ ی نشته زړونه يی لکه ډبــــــــری        د سن   ؟ودلسوزی زړونو ک

  ؟وملونــــــــــــه به کابل کی وی تر څد چوک خپلی  د پاره په لکونـــــــــــــــو خلک وژنی        ناروا زشت ع
ان دی        د بربرو وحشتونــــــــــــــه به کابل کی وی تر څ رو ار يی نيولــــــــــــــــــــــــــــــی    ؟ود کابل 

ی دا دويمه کـــــــــــــــــــــربال ده        د يزيد شمــــــــــــــر قتلونه به   ؟و کابل کی وی تر څآذوقه پدی بندی ک
ی خپل وطن دی        وطــــــــــن ورانو يرغلونه به کابل کی وی تر څ   ؟وخپل وطن ورانوی خپله چا وران ک

ـــــــــــــــــــو مکتبونه د فحشا په نامه بولی        لعنتيانـــــــــــــ   ؟وـو دا جهلونه به کابل کی وی تر څـچی د 
منان دی واقعی منافقــــــــــــــــــــــان دی       ابو جهــــــــــ   ؟وواالدونه به کابل کی وی تر څا ـل دـنوی علم د

انه پرست جــــــــــــــــــ ـــــاټول خودکش بي   ؟وــــونه به کابل کی وی تر څـه طلبان دی       په يوه چوکی جن
  ؟وــه به کابل کی وی تر څـــــــــــــــــــنت وايی        د اسالم پر ضد کارونــــاسالمی جمهوريت پدی لعــــــــــ

  
ستان ــ  و کابليان مظلوم افغان" چشم و چراغ" ــ  اين "کابلحضرت "هاشم زمانی که دلش به حال محمد استاد 

و " ابوجهل"مرتبت طور سرزنش ميکند و برايشان    را اينان"کابل گيرک"، ويرانگران کابل و می سوخت
  .را می بخشد" يزيد"و " شمر"
   
  

 ، در زمانی که از ١٩٨٠که افغانستان را تا سرحد پرستش دوست ميداشت، به تاريخ سوم نومبر  "زمانی"استاد 
اشغال نظامی وطن عزيز ما بدست قوای سفاک اردوی سرخ هنوز يک سال نگذشته بود، برژينف ملعـون را 

  :اب نموده و بر وی اخطارکنان، چنين نعـره سر داد خط" ديوانه"و " ليونی"
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  وطن دی آزاد افغانستان  تلاد
  

  ان وطن دیځ ږن او زمونــــــ ايمان وطن دی     دين او آئيږمونز ناموس ږزمون
  ت ملی ارمان وطن دیـــــــــــ   ملی عظمـــــــــــــريدلی نشو  ناموس ايمان نه تي

  ه گران وطن دیږکه دير زيات په مونځ   نيولی نشی   ـــــــان  وطن روسږزمون
  ری افغان وطن دیــــــــــزميو دا د هر ـــــودلی نشو     روسان وطن کشی پريش

  ان وطن دیــــــــــــــــــ   د سکندر د امتحـــــــــــــدی ورکوی   تاريخ پخپله شاه
  ه آسان وطن دیــــــڅدا گوندی دومره    شی    یتوټوتی  ټول زور قوت به دیټ                       

  ــــــــر شهــای برژنفه ليونی خبـــــــ
 وطن دی آزاد افغانستان ا تــــــــــلد

 
 


