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 نوشادرى سجدهٔ 
 

 شبانگاهى به آرامگاه اى لینین
 نشستند طالب و اشراِر بیدین

 چه جالب بود كه طالب میزبان بود
 دو ثلث از جمع مهمانان، غالن بود

 غالن را مى شناسید چون شهیر اند
 گه والى اند، مشاور اند، وزیر اند

 براى حفظ ثروت هاى در دست
 همى كوشند به پاى خصم بنشست

 همه دزد اند و غاصب اند و جانى
 چپاول پیشه اند، قاتل و زانى

 سر و گردن تماس دارد به دولت
 دو دست از بِر دزدى و رذالت

 چراغ در دست درون مغز گردى
 اگر اندیشه یافتى، خیلى مردى

 یكى بر مركب جهلش سوار است
 بقیه عضو شوراى " قمار " است

 اِب كابل خپ و ُچپ انددو تا قص
 به نزد ما نماِد تانك و توپ اند

 صف آراستند چه صِف نا مقدس
 بزرگ شیطان جلو، خناسه در پس

 نماز بر پا نمودند در كرملین
 روى از كعبه بگشت قبله به ِلنین

 چه بى عزت عبادت بود به دهلیز
 وطندارم از این اجماع به پرهـیز !

 نمودندهمان ِلنین كه تكفیر اش 
 و لیك در پیش كالبودش سجودند
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 غذاى صبح و چاشت كلباسه و شیر
 غذاى شب ) شراب ( با لحم الخنزیر

 اراجیف و جفنگ ها باد كردند
 دِل پنجاب و قم را شاد كردند

 سه شنبه ) گفتگو (، از بام تا شام
 ز بام تا ظهر )گفت(بود)گو(در شام

 تروریستان جلو، دزدان به دنبال
 با نیرنگ و با چالهمه تجهیز 

 و آخر بوسه بر دستان پوتین
 ندامت از جهاد و دین و آیین

 دعا كردند به روحِ پاك ایلیچ
 از آن میدان سرخش تا گرنویچ

 سیه رویاِن تاریخ را شناسید
 ازین دالل ها هیچ نه هراسید

 بگو تاریخ تان تیر است قومندان
 كنون نسل جوان آید به میدان

 دست در دستهمه اقشار و اقوام 
 همه راه هاى دزدى شده بن بست

 دگر ملت ز خواب بیدار گشته
 ذكى و عاقل و هوشیار گشته

 ز ) نوشادر ( سالم بر خلق افغان
 امیدوارم كه باشید شاد و خندان

 نوشادر
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