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احراری

خونین دیار من
تا بكى خون ریزد اندر این دیار
تا بكى قتل و قتال و انتحار
ت نوجوان
تا بكى بینى تو ُدخ ِ
بین گودالى به وقت سنگسار
تا بكى باشد سرى از تن جدا
پاى یكجا دست یكجا هر كنار
پیكر زن اوفتاده بر زمین
ضربه هاى تازیانه آشكار
هر كجا افتاده بینى نعش ها
كودك از مادر جدا و بى قرار
آه و ناله بشنوى از مرد وزن
واى از آن چشمهاى اشكبار
سنگ و چوب و آب و خاك این وطن
مى كند نفرین به كرزى بار بار
اولین خشت خیانت او نهاد
دولت مو جوده بر آن استوار
مملكت را آبرو برباد داد
پول جاسوسى گرفتي بى شمار
پارلمان اندر لجنزار فساد
در توالت رشوه گیرى با دالر
گشته رسوا این قضا اندر جهان
قاضى صادق كم است اندر شمار
حق شود ناحق و ناحق  ،حق شود
قاضى رشوه ستان بى ننگ وعار
قاضیان بینى زیاد  ،از این قماش
خر شیطان سوار
شانه هایشان ِ
جعل كارى هاى قاضى را نگر
كاغذ جعلى كند با اعتبار
نفرت مردم ز سارنوال ها
روز افزون است در شهر ودیار
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چوكى دولت به سر قفلى رود
پول آن هر سال بیش از سال پار
زندگى تنگ آمده بر مردمان
در گریزند از وطن دیوانه وار
با وجود خوف ره در ب ّر و بحر
تن به تقدیر داده و پا در فرار
یا به مقصد مى رسد با نیم جان
یا بمیرد با كمال انكسار
این حكومت این قضا و پارلمان
گرگ هاى گشنه ى دالر شكار
حال زار و وضع نا هنجار ملك
گشته عامل آن دو مرد نابكار
هر یكى كوشد به نفع خویشتن
امتیاز آرد به دست و اقتدار
ملت بیچاره در چنگال شان
گیر مانده جان به لب در احتضار
مال بیت المال ضایع مى شود
از براى یك گروه مفت خوار
آنكه بیكار است و بیعار و دغل
او مشاور گشته و گیرد دالر
آنكه او را شد خیانت پیشه اش
شد مشاور ارشد با اقتدار
از مشاور لشكرى جمع آمده
صف كشیده در ردیف و در قطار
گره
گره اندر ِ
كار این ملت ِ
این گره را كى گشاید نابكار
نیست راه و چاره ى جز راه حق
حق گرفتن بوده است ما را شعار
مردمان با اتحاد و اتفاق
حاضر صحنه شوند مردانه وار
یا به اصالح آورند این خاینان
یا كشند ایشان به پاى چوب دار
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