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 شد بلند" هللا اکبر"چند،  چون و رـه آنجا که از

 نثاران یافتمجان  چون سپند، از مجمر دودی ز
 

 گویان لرزه بر اکبر جانبازانی که هللا و قیام، روز باطل، روز حق بر رستاخیز ، روزهـ شمسی 1358 سوم حوت

 نده افگ [شانم پرچ وباند های خلق ]ارگ کابل  ۀسپرد نوکران سرو  دو سیهۀ شوروی اندام کرملین نشینان جهانخوار

های شیرین خود را  ، جانساخته ، سینه سپرمسلحدندان ه تا ب صف دشمن   ، اما با قوت ایمان درخالی انبا دست و

 شعری تقدیم می کنم: حماسه ساز نمودند، اینک بیاد آن روزخود ادی میهن و آزقربان نوامیس ملی 
  
 

 

 متان یافیرنه گـیـس امشب دل افسرده را در

 تم راوان یافف وزته اش سـفـای خنغمه ه در

 نبود ، کاری بهرکارشآن دل که آزارش نبود

 متپریشان یاف ود اکنونـنب جزعشق سرشارش

 آه درد آورد او از درد او،  ش ازدمـیـرسـپ

 متان یافروی زرد او، رنج نمای ورنگ  در

 کهن و محن، درد عظیم است این درد وگفتا که 

 متزان یافرــب لـ، با قلنـدان وطـیـهـدرد ش

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/n_aseer_bamonaasebat_3_hoot_1358_kabul.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/n_aseer_bamonaasebat_3_hoot_1358_kabul.pdf


  
 

 

 2از 2

 سوخت چون شمع نهان، میگفت با اشک روانمی

 متویران یاف باره یک ،جنت نشان ۀخطکان 

 باغ بود غچرا راغ بود، چشم و که باغ وآنجا 

 تمبیجان یاف وش وـ، خامودـب گل داغ ۀسین در

 راغ دوستانم سـت، رفای روشنانـروست در

 ه آن گلستان یافتم ، نتانـه بوسه دوستان، نن

 ادب و ز، با عالم عجطلب در سو رفته بهر

 متآن دبستان یاف هـ، نربــه آن شبستان طـن

 اندیشه راه وآه، پیمودم از سوز و به شور هرسو

 متشهیدان یاف ، گورجا که بگشودم نگاه هر

 شد بلند "هللا اکبر" چند، چون و هر ازآنجا که 

 جان نثاران یافتم ازچون سپند،  رـمجم دودی ز

 عارفان عاشقان و جوی سالکان، درو  جست در

 یافتمنه آن  این و روان، نه سو هر چون آب در

 انـگهمسایــۀ نـتـف ، ازآزادگانـــۀ درالن

 متدان یافــزن و رـ، زنجیدوم بردگانـنقش ق

 ود راس ان وـ، رزم زیدود راــم انـزم ستـب

 تمجوالن یافه و بـس ، هرود رااجرام پشم آل

 یرسختگ د ونسنگین دل« اسیر» کشور آنانکه در

 بد ضمیر، هم سست پیمان یافتم اند و هم خود سر
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 تذکر:      
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و سروده های دیگری از این شاعر معزز را مطالعه کنند، می 

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند! توانند با اجرای "کلیک" بر

 
     کابل 1358به مناسبت قیام سوم حوت                                   


