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  کابلی ال  و  هيواد

  
 

  !سالم "افغانستان آزاد"هموطنان ارجمند پورتال 
  

 حصر  و جنايات بيحد و و خيانت ها١٣۵٧ ثور ٧دردناک کودتای  درين شب ها و روزهائی که خاطرات سياه و
شود ، الزم  اذهان هموطنان ما زنده ميقالبی در" انقالب" ، سی و يک سال بعد از آن " ـ پرچمیخلقی"وطنفروشان 

 واقع شده که ، ولی گاهگاهنسروده ام من هيچگاهی آگاهانه شعر. خشم با آنها همراه شوم دانستم در همدردی و ابراز
جنايت و خيانت بدون کيفر وطنفروشان ، کلماتی را باهم رديف کنم که البته از اهل  در اوج اندوه و خشم در برابر

که درينجا پيشکش هموطنان عزيز  منظومی را پارچۀ. خود مخلصانه پوزش می طلبماين گستاخی  ادب  بخاطر
 بزبان خامه نمايم ، بيست و سه سال قبل از امروز ، در زمان اشغال نظامی کشور ما توسط ارتش متجاوز روسمي
  سياسی افغانستان بکلی دگرگون شده وبا وجوديکه صحنۀ سياسی دنيا و صحنۀ. ، ولی هيچگاهی بچاپ نرسيدآمد

مردم ما  هم با فاشيزم عريان بر که ظلم هنوز آنجائی ولی از، چندان مفهومی ندارند   اشخاص ديگر شدۀاسمای ذکر
تن خونين ملت ما برنداشته اند ، مضمون   هنوزهم دندان از" ـ پرچمیخلقی" عناصرخودفروختۀ اعمال می گردد و

.                                                                                                                   را بيابد اين نظم هنوزهم می تواند توجيه خود
  !         با اظهار امتنان                                     

                                                هيوادوال کابلی
  

  

  "خجلت دوری"
  

   اهريمن استـــــــــــــذر بقاء از توشۀـتا مرا عــــــوه تو ای رنجبر         ا دانم غم و اندــــــــــــــــــمن کج

  رد جسمم ايمن استـــــــــــــچشم من هرگز نگيرد گتباه            کردهُملک تو اد وـــــــــــــبه  ب دادهکشت تو

  چرخ تانک و بانگ و شيون است گوش من خالی زد          دم می تپ م ياران هرــــــــــــــــــــقلب تو بهر غ

  رم خون آيد کار من خسپيدن استـــــــــــــــــبوی گان کنند           سر بريدند و دهت ويرکــــــــــــودکت را

  ار من ناليدن استــــــــــــــک، نيش زنبور نارسيده کمان           ر تو افشاندند تير از ــــــــــــــــفق در بساط 

  رمن استـــــــــــــپاو تا خ زرهند           ليک بار منت ايشانرا تو وا ا سنگی بيايد دست برــــــــــــــکج هر

   هرزه گفتن است،ه از اول همی گويندــــــــــــوانچلس روان           ردند بنام تو جمع و مجـــــــــــــبارها ک

  است» واشنگتن«را وطن  تازد دوان کاو رـــگه دگد           کن زر ورجين ــــــــخ و  تو  نام ه گه يکی آيد ب

  تا َدور تو تابيدن است،  اشد نفس ـــــــــــــــمار را ب        "  کوه طور"خفته، اين دگر در" روم" يکی در آن

  است» ريگن« او  همدم » حل سياسی«جويد  چاره تاب در جنگ و مصاف           شی می نيارد ـروس وح

  بستن استک می بايد اميد تا ريشه ها آـــــــــــــــتتليی شوند           ون گل پرپرمـــــــــــــهمرهان تو همه چ

  ـــــــــــــواهم سرم قربان کنم ره آرمان تو خدر
  !راه تو رسم است مردان را ، ره رزميدن است
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  :           توضيحات 
  .را توجيه می کند» خجلت دوری« که عنوان منظور جبرًا پناهنده شدن در ممالک استثمارگرغربی است»  اهريمن توشۀ ازعذر بقاء «ـ  

  .ايتاليا درفراغت خاطربسر برد ولی تظاهربه سوختن در غم ملت می نمود منظور ظاهرشاه است که چند دهه را در» فته در رومخ«ـ               
  . عربستان سعودی استبوسجهادی های آستان منظور» " کوه طور"اين يکی در « ـ               

  
 

 


