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     انيـقـرف دهـاش   رفيقپيام 

                            )  ها  عبـور لحظـه ( دفتر شعر به  
                               

 به تصوير كشيده  با زبان شعر، ستمكاران در افغانستان را" عبور لحظه ها "

است ، چه ماردوش ضحاك باشند، چه ساطور به دستان  جالد و چه تهي مغزان 

 از مبارزه خلقهاي آزاده افغان گفته است و از " عبور لحظه ها". سنگسار چي 

انسان هاي آزاده اي كه نه دمي از مبارزه با ستم و ظلمت باز مي مانند و نه اميد به 

با ايمان به پيروزي خلقهاي آزاده افغانستان .  مي نهندآينده روشن را از دست وا

 "عبور لحظه ها"بر دشمنانشان كه دشمنان همه ما هستند، قطعه زير را به دفتر 

         .تقديم مي كنم رتبيل .  پ از شاعر گرامي،

                                            

 به خلقهاي آزاده افغـان

 

ـنوزبه آزاده هائي كه ه  

 از عـبور لحظه هاي ظلـماني

 جانكاه دردي نشـسـته بر جان دارند

 و ليك هـنوز 

ق را آزادي را، عـش  

تن راو بايد انسان گـونه زيسـ  

 فرياد سر مي دهـند

.                     از ميان ويرانه هاي جاي جاي خونين ميهن شان  

                       ❋❋❋❋  
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  فرياد سر مي دهـند

سرزميني كه ارتجاعاز   

رشدر چندين سال تهاجـم ويرانگـ  

 چندين چهـره عوض كـرد در آنجـا

.انه هابه سان جادوگـر زشت خـوي افسـ  

               ❋❋❋❋                                                   

،به خلقهاي رزمنده ديار همسايه، افغـانسـتان  

 آنجا كه ارباب جاي غـالمش را خود گـرفت

 و ارتجاع سياه طالبان

ـديـض شمغلوب ساكـنين بي روح خانه اب  

❋❋❋❋                   

تان،افغـانســ  

ت جادوگـر كه رنگ به چهـره  نداشـآنجا كه  

شـاپيـشوي ورودش را پيـاي و هـه  

 با سهـمناك غرشي در آميخــت

(*)ي شـرق كهـن  غرشي از آوار ريخـتگي يادگارها  

.د گـذشتو تباهي از حـ  

❋❋❋❋                          

 

 به خلقهاي آزاده افغــان، 

 به خلقهاي رزمنـده اي كه هـنوز

 با دردي از عـبور لحظه هاي اضطراب ها و ظلمت ها

                       از ميان ويرانه هاي جاي جاي خونين ميهن شان
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د مي زننداـ را فري" درد مشترك "  

 و آزادي را، عشـق را 

ان گـونه زيسـتن را ـو بايد انس  

 تكـرار 

 تكـرار 

.       مي كـنند               

                        ❋❋❋❋                         

 به آزاده هائي كه هـنوز

ر مي دهـندـنداي آزادي س  

ين ميهن شان                      از ميان ويرانه هاي جاي جاي خون  

   ❋❋❋❋                          

 هـزاران درود

 هـزاران درود بر اين خلـقهاي مبـارز بــاد

.افغــان بــاد درود بر آزاده هاي دالور  

                      ❋❋❋❋  ❋❋❋❋  
رف دهـقـا نـيـ                                             اش  

   )2006    نوامبر(      

 

 

  
 


