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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

         
 ۶۲/۱۰/۲۰۲۰                             رسول پویان 

 
 حق آزاد زیستن 

 
 

 طالـبان در مـرگ مـردم شادمانی می کنند
 روز جشن نوبهاران نوحه خوانی می کنند 

 
 صلح طالب انتحـار و انفجار و حمله است 
 در قـطـر بـزم نشـاط و مهـمــانی می کنند 

 
 در نهـاد طالبان رحم و مدارا نیست نیست 
 تیغ خونین را بـه چشـم مهـربـانی می کنند

 
 زیـر نـام گفـتگـو دّرنـده خـویـان در قـطر 
 خون مـردم را شـراب ارغــوانی می کنند

 
 کـشتی میهن بـه کام بحـر خـونین می رود 
 تا که پاکـسـتان و طالـب بـادبـانی می کنند

 
 کار طالب گـشـته اند داعـش و القاعـده هم

 هرسه با اشغالگران صلح وتبانی می کنند 
 

 خـون مـردم تا شـعار انتخـابـاتی شـدسـت 
 بـا تـروریــزم جهـانی همـزبـانی می کنند

 
 جنگ باافراطیون ازریشه می باشد دروغ 
 بهـر اشـغال و سـتم جنگ روانی می کنند

 
 از برای جنگ و کشـتار و تجـاوز آشکار 

 هــم قــرارداد نهـانی می کنند در قـطـر بـا
 

 در شعار از صلح می گویند لیکن درعمل 
 ممـلکـت را کــورۀ آتـشـفـشـانـی می کنند 
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 ارج خـون مـردم ما را بـه پاکـستان دهند 
 زیـربنای مملکـت را مین پرانی می کنند 

 
 حـیــلـۀ دیمــوکـراســی و جهـــاد طالـبـی 

 ند خلق مظلوم را بری از زندگانی می کن
 

 صلـح و آرامی مجـو از نقـشـۀ افـراطیت 
 جنگ و استبداد خون را پاسبانی می کنند 

 
 ارگ و امریکا و پاکستان بـاهـم بـوده اند
 قـتـنـۀ افـراطیت را بـس جهـانی می کنند 
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