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 جنگ طالب با فرهنگ 
 
 

 چرا طالب به نوروز جنگ دارد
 به جشن شاد نیکروز جنگ دارد 
 شــده نـوروز بـاســتـانـم جهــانی 
 بـه مهـر گیتی افروز جنگ دارد

 بـیمـنـاک است ز لبخـنـد بهـاران  
 به صبح پاک بهروز جنگ دارد
 مگر چشم دل او کور کور است 
 که با مهر دل افـروز جنگ دارد 
 چـراغ الله را خـامـــوش ســازد 
 به نـور تاریکی سوز جنگ دارد 
 ز فـرهـنگ و تمـدن می گـریـزد 
 به ذهن فارسی آمـوز جنگ دارد 
 چه دانـد جاهـل از فـارسـی دری

 انـدوز جنگ دارد بـه گـنـج واژه 
 بـه آرایـش و زیـبــایـی ســتـیـزد 
 به سلمان و به گلدوز جنگ دارد 
 ز پـاکی و لطـافـت مـی هـراسـد
 به لباسهای خـوشـدوزجنگ دارد 
 ز احساس و عـواطـف دور باشد 
 بـه موسـیقی پـرسـوز جنگ دارد 
 بـه نیکـیهـا و خـوشـیـهـای مـردم
 بـه فـال و بخت پیروزجنگ دارد 
 ز آموزش زنان را کـرده محروم 
 به مرد و زن هرروزجنگ دارد
 بـه نام رسـم و فـرهنگ جهـالـت 
 بـه دخت دانش آمـوز جنگ دارد 
 بـه مـردم شـمال و غـرب کشور 
 بـه بامیان و نیمـروز جنگ دارد
 به مسکین وجوان وکودک و پیر 
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 بـه دارا و زرانـدوز جـنگ دارد
 ت به امروز و به فـردا بـدبین اس

 به ارزشـهای دیـروز جنگ دارد 
 نگیرد از شکسـت خویش درسی
 به چشم عبرت آموز جنگ دارد
 ز ایـام جــوانـی تــا بــه پـیـــری
 بـه گـورسـتان، هنوز جنگ دارد 
 فـقـط بـا سـاز پاکـسـتان بـرقـصد 
 باچنگ وشاخک وپوزجنگ دارد 
 اجیر دالـر و پـونـد و ریـال است 

 مرمـوز جنگ دارد ازین رو بس 
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