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 فاجعه ای شاه شهید
 

 انـــامت نهى انســان كردى و نـــتو قتل بى گناه
 ر حیوانــرافت بر تو هــه دارد شـــهزاران مرتب

 
 ایش نمى دانىـــان رانى و معنـــشهادت" بر زب "

 انـــرى فرمـــى بـــولش مــخالف أمر هللا و رس
 

 تان كه پول خون خود گیرىـــپاكستو اى مزدور 
 انـــتن افغـــر كشـــرى فرمان ز بهــــز بیگانه ب

 
 رورـــــــروش اجنبى پـــــود فـــكار خـابــگروه ن

 م وى شیطانــلیـــده تســكه در أطوار شیطانى ش
 

 یرــــرآن و در دست دگر شمشـــل قـكند زیر بغ
 رآنــــد كارا بر آرد از بغل قـچو شمشیرش نش

 
 بریزد خون مرد و زن ، جوان و پیر و كودك را

 وجدان ۀذَر   یکهم  نــــها دارد خــدسى از تـرنه 
 

 اریخىــــز نگشته ثبت تـــرگـــاتى چنین هــــجنای
 ن دورانــده باشد این چنیبــــونه تاریخ جهان را 

 
 افتـو دهــدد كشتن و همنوع كشتن خود مى وخبه 
 ، فضل رحمانسمیع الحق ن راآهادت خواندش ش

 
 عار اند این دو تنیشرم و چه بیننگ و چه بیچه ب
 ا انسانـــراد نـــــد عار انسان را از این افـــــبیای

 
 س آىا  وى آى ــار بس مهیب از ســــشبانگه انفج

 و كرد آن با خاك وخون یكسان تكان داد شاه شهید
 

 رـــبدون سر هارا تو بى تن بینى و تن ها ــــچه س
 رد و زن  افغانــــر و جوان و كودك و مــــسر  پی

 
 نـــاده با تن  خونیــــا كشته بینى اوفتــــر جــــبه ه
 درمانیهر سو بنگرى مجروح و زخمى هاى ب به

 
 اده بینى الله گون در خونـــجسد ها هر طرف افت

 زانـاخ و برگ آویـــــانى به شــــبسا اعضاى انس
 

 ادر بینــــلوى مــــــداق را پهــــطفل در قنن آتن  
 انـودش رخساره تابــــو گویى شسته با خون خــت



 
 رد و زنــــالند مـــــگان بینى كه مى پــمیان كشت

 انـــــزدیكـــــدا ز اقوام و ز نــــكه تا شاید كنند پی
 

 ل معصومىـــــان طفــــفتاده "شیر چوشك" از لب
 روحانــــاحبش را بین مجــیى صفرا خواند تو گو

 
جلــــادى میــازه دامـــعروس و ت  خلوت ه ایان  ح 

 انـــانـــا جــان خاك جان خویش بـــد در میـسپردن
 

 ویشـازه بادو دست خـــان دو جنـــودك میــیكى ك
 به سر مى كوبد و گریان كه مادر جان و پدر جان

 
 ارـــــاعمال نا هنجاب این چنین ــــراد از ارتكــــم
 انـــــتار مسلمانـــالم و كشــــــد نامى اســـــود بــب

 
 رـــــه و كافــرك و بیگانـــرند پول از هر مشــــبگی

 انـد مغز نادانــــكنند تأسیس " مغز شویى" كه شوی
 

 اــه ملك مــــرستندش بــبه عنوان " شهادت" مى ف
 انـه چشمــــحوران  سید ـــرنـــكه تنگش در بغل گی

 
 رحقـــــر بــــه ى پیغمبــــر حق و گفتـالف  أمــــخ

 انــــد او را و جمعى از مسلمانــــبه كشتن مى دهن
 

 ارى راـــــزاى انتحــــدارى ســـــر داده هشــامبـــپی
 دانـــــد كه در آن هست جاویـــــاى او باشـجهنم  ج

 
 ر رهبرــد كه هـــــاشـــخدا داند چه رمز و راز مى ب

 اكستانــــوازد پـــد كه بنـــر سازى همى رقصــبه ه
 

 اـــــز مــدان عزیــــدا بر این شهیــــد خــــایــــببخش
 انـــــر ملت افغــــــد بـــــشكیبایى و صبرش را ده
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