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 22/02/2017                           ولی احمد نوری

 کابلش 1358قیام سوم حوت 

 نباید فراموش شود

 هنمیلعنتی و کمونیستان زمین را در زیر پا های  1358قیام سوم حوت در  کابل دخترانشیر فریاد 

ا آسمان تپیچیده در فضای کابل هللا اکبر  ریاد هایفکه  آورددر به لرزه نان آنچفروش )خلق و پرچم( 

 رفت.

ین ا عاشق افغان و افغانستان وو ادب، نویسنده و شاعر زمانه ها ساالر شعر  ستاد خلیل هللا خلیلیا

م چنان ترسیو سوز آفرینش وتی انگیز را با اشعار ملکبرجان هی فراموش ناشدنی وو بزرگ روز 

 کتله های انسانی کشور ما را همراهی خواهد کرد: کرده است که تا یک نفر افغان است
 

 از هر کنار آمد رگو،یدختر تکب هزاران

 کار زار آمد یاز سوـپروردگان ن رمــح

 مرگبار آمد یاـه گیم ،کبوتر دیص یـپ

 آمد ن از سر باال حصارـوپ دشمـت یصدا

، انک هابا تسپاه دشمن دختران فرشته صورت جنبش  و اتفاق ایندر برابر  ،استاد استادانبه قول  و 

دف ه  ندار و هاوانیبه پرواز درآمدند و این فرشتگان را با ماش بم افگن روسی یاراتط ور ها هلیکوپت

ماه جهان آرا، فرشته صورت، فرخ رخ و  ۀ" به گوندیاحوال بود که "ناه فضا و نیهم درگرفتند. 

 :گریو به سخن د ما،یس دیخورش
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 ییباال سرو ،یغزال ،یچشم هیس ،یپوش هیس

 :ییبا جان سوز آوا جان بخش خود بکشاد، لب

 دیبنهاد ی! پاانیداـخ یب یرا اـخاک ما چ به

 د؟یصلح  افتاد  انـیـداع یرا اـجان ما  چ به

 دیدادیو ب  دیریزوـور و تـذار جــگ انیبن شما

 دیآدمخوار و خون آشام و جالد و دیستمکار

** * ** 

 یریانده  پـفرم ۀخند یبا صدا ارنـقـم یریت نیر بانگ آتشـفـاز سپاه ک دـبرآم

 یرینگیماه زموطن  "دیناه"گشت   غایدر  یریعرش باال بانگ تکب یسوسو شد بنیا از

 

 :دندیاشکبار د دیدگان بار، با خون آوانآن  درافغان مرد و زن  آنگاه 
 

 دیرا گردـس مـا ماتـشهر م یپا باستان راـس دیپا گردمحشر ب ۀکابل کوچه کوچه عرص به

 دیگان صد نو بهار غم بنا گردکشت زخون دیروا  گردـدا فرمانـر در ملک خـکف سپاه

 بلی 

    قومی که سر به راه شرف میدهد به باد

 نیست شرمسار ل،ـلـم انـدر روز امتح

    خلیلی

 

 

 

 

 


