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 کابل شھرِ  ثورِ  ھشتِ ضِد  ۀتجليل از مظاھر

 

نعره و  ،که جوانان ما به پا خيزند روزی م،ست انتظار چنين روزی را داشتمدتھا
که ناحق بخون  را حق آنانی ؛مطالبه نمايندحق ھموطنان خود را  و خروش سر دھند

را  ھای شانرا يتيم و زن شان او-د. را فشرد آنان یخفتند و پنجال نابکار جانيان گلو
 .گدای ساختبيوه و نان

است که ميشنوم و در تلويزيون ميبينم که  ترين روز زندگی منامروز خوشنود
ميشوند و شعار حق طلبی سر وطن اعم از زن و مرد جمع  اين ۀفرزندان آزاد

  .را به آتش ميکشند ھای شانوميکنند و فوتء را افشا خائنان ملی و ظالمان ؛ميدھند

روزی  اين اول کار است و ما متوجه باشيد که !ای خائنان !ای ظالمان !کيشانای بد
منحوس تان نيز  پيکرھای ،را انتظار داريم که چنانچه تصاوير تان به آتش کشيده شد

 ھائیگنج و ما به حق خويش برسند ۀشود و مردم رنج ديده و دردکشيد به آتش کشيده

 .واپس بدھيد ،خون اين ملت مظلوم مانند قارون ذخيره کرده ايد ا که ازر

 

 پر بار شد  یاخشکيده   ۀـــشاخد        خلق ما بيدار ش  ِ; ر ــــــــــــشک

 م ھوشيار شدــو ھ م بدانستند ــھه بد دانستنی        ــــــــــــــمردم ما آنچ

 وطن در کار شد وانان ـــــــتا جما دميد          ودــــجدر و  روح ھستی

 که سردمدار شد ان تاـــاين وقيح را ميمکند         ون ماــــھمچو زالو خ

 آزار شد أــــــــمنشفسق شان سرراه ما گسترده اند         رد ا ـــــــــھدام

 زت سرکار شدــــــــع ر بیـنوکدا        ــخ ی ترس ازـنی حيا دارند و ن

 ر با طالب غدار شدــــــــوان دگمن و تو ميخورد          ونـــآن يکی خ

 وان صفدار شدــج و آنکه پيران     ه صحنه بود روز افتخار   ـخوش چ

 بھم رھوار شد گی م آھنــــــبا ھ مرد و زن ھم مادران و خواھران       
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 ار شدـــــو پيک  اينکه جنبش آمدای ھموطن          دـــــاين بشارت ميدھ

  شار شدت افغانيان سرـــــــــــھم م چنين روز سترگ       ــاز خدا خواھ

 بجا دردــگ حق  که  آيد آن روزی

 شد دارائنان و ظالمان برـــــــــــخ

  

 


