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 قصۀ افغانستان
 

 ه نامه می دهدـفوج پاکستان به مردم توب

 ه می دهدـاوزگر به بیرنگ زمانـاین تج

 قتل عام مردم ما را فراموش کرده است

 ه می دهدـرانـابـجور ج بلکه ،ها نهبخون

 ال می کندـغـا زور اشـردم را بـۀ مـخان

 صاحب خانه می دهدرده برـنام زشت ب

 و تحقیرومالمت خلق را می کند توهین

 ه می دهدـربانی تازیانـم و مهـجای رح

 زیر نام مذهب و مهرخدا وحشیگریست

 ه می دهدـم ظالمانـبد تر از شیطان حک

 کشد مزرع و باغ تو را آخر به آتش می

 یران ستمکش آب و دانه می دهد؟ـبا اس

 معدن و آب و زمین ما تصاحب میشود

 دهد خاموش کردن طفالن پغانه میبهر

 گرگسان بر الشۀ میهن تجاوز کرده اند

 فس ها آشیانه می دهدـمرغکان را در ق

 اشغال می کندخاک اجداد تـو را با زور

 ه می دهدـدانـامـارت عـوای اســتـاز فـب

 جانیان را می کند آزاد بی قانون وشرع

 بی گناهان را جزای داغ و فانه می دهد

 معترضان را به تیرخشم طالب می کشد

 حـق آزادی بـیـــان را زوالنــه می دهـد

 خـانــۀ مـردم را بـا زور تهـالشـی کـنـد

 بازحرف های دروغین بارسانه می دهد

 قتل واعدامهای صحرایی طالب شد زیاد

 دم بـه دم این دوزخ آتش زبانـه می دهد
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 خالی می کندجیب دهقان را به نام عشر

 خزانه می دهدبهر خود صدها حواله از

 تـدسـباهی آمـوج تـر فـطـرارداد قـقا ـب

 می دهد آنکه استبداد را بس شاخ وشانه

 دـزرگ آورده انـای بـا را کمپنی هـیـماف

 می دهد وذ چـاکـرانـهـنفرا  ور معـدنـچ

 جان آهوگان تیزکرده اندخشم گرگان راب

 ادان دام عـاجــالنــه می دهدـمکـر صـیـ

 کنندرده داری می ـر بـزیر عنوان مهاج

 صاحب سرمایه  طرح ماهرانه می دهد

 رندـمی برانسل جوان  عنوان کمکرزی

 نام و نشانه می دهد وـبردگی را نو به ن

 رده اندـهمواره تمویل کفوج پاکستان را

 النه می دهد ه افکار تروریستیـچون ب

 قول پاکستان وامریکا وطالب یاوه است

 م دین دروغ آمرانه می دهدـچون به اس

 شکستند بار دیگربا فریب قلب مردم را

 شیـشۀ بشکـسته را بند و کمانه می دهد

 برو داری جا طالب جان،دل مردم ندر 

 های بی کرانه می دهددل ها موج بحر 

 میهن ازوحشت گورستان خاموشان شده

 روز روشن بـوی تاریک شبانه می دهد

 باز ای طالب چه آوردی بحال مردوزن

 مـرگ و واویـال، پیام جـاهالنه می دهد

 گرهزاران بارهمچون سبزۀ تر سرزنید

 قطره قطره خون مابیخ وجوانه می دهد

 با تقسیم سودوامریکا حاال  روس وچین

 انه می دهدـفوج پاکستان و طالب را اع

 ؟راـردم را چـال زار مـکس نمی بیند ح

 ه می دهدـانـده تاخت و تاز طالبانی را

 ستان و شـام و بغـداد و یمـن قصۀ افغان

 نسل انسان را دروس جـاودانـه می دهد

 حق استقالل و آزادی وشهروندی به ما

 شوروشوق وعدل وداد عالمانه می دهد
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 گردد دام وزنجیر اسارت در وطنپاره 

 عشق دل حماسه با شوروترانه می دهد

 حـق شـیـر مادر میهـن را داریـد حالل

 ـرانـه می دهدـپایـداری و دلـیــری شـی

 النـۀ آزادگان از کـرگـسـان خـالی شود

 پر پر سیمرغ قـول عـاشـقـانـه می دهد

 پشت امریکااگردرخطۀ شیران شکست

 اخطار یگانـه می دهد ن بـه پاکـستانـای

 دره هاست شیران وعقابان پاسدار هان!

 یری در کمانـه می دهدـآرشی دوبـاره ت

 صبر ما بسیار و تدبیر تمدن وافر است

 دانش شیوه های دلبرانه می دهدعشق و
 

۲1/۸/۲۰۲1 
 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

