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 نــــۀ کیســت ؟ـگ
 

 ؟کیست ۀـنــگ رـت بد و تر بد شود روز رـه ؟کیست  ــۀنــگ   برابر  خاک بر دهـش نـمیه
 ؟کیست ۀـــنــگ سرـیـم  صلح نشود می رـگ مــیـروان  حـصل یــپ نگـج با ودهــهـیـب ما
 ؟کیست چاکر گنۀ شده طالب به چو کرزی نیست کسی چـیـه وطن و ندارـوط فکر در

 کیست؟ ۀــنــگ رـدیگ کسی نها آ هـن هندخوا دودــمح دۀــع یک دهـش نشینان صدر چون
 ؟کیست گــنـۀ ررـــمک دـنـآی رــگ  یأر یـب ماست ۀـنــگ دولت به مـیـاست دـمـتـعـم رــگ

 کیست؟ گــنـۀ رـتـهــب دهـش کی مـنـوط حال   دادــام و  مکـکه دهـش  رارـــتک به هرچند
 کیست؟ گنۀ سراسر است فریب و است ظلم درتــــق بـصاح نشده ادلـــع تــدول یک
 کیست؟ بهـتــر گـنـۀ مهـه از ودــب هـگانـیـب سراسر ستا پرستی بیگانه و شـک   خود از
 کیست؟ گــنــۀ رــستمگ و دادـیـب دولت این ردمــــم آزادی هــب دــــذارنــــنگ  یــعــَوق
 ؟کیست گنۀ سر خود و کامه خود شده دولت النــیـوک رفـح و دهـش ونـقان وـچ الــپام
 کیست؟ ــنــۀگ سر سیا و داریــیالـع نام   با ادوار هـمـدره شـَ قـحَ  ز    زن  دهـش رومـمح
 کیست؟ گــنـۀ ررـمک الف   آن و  دهـوع آن آش مانـه هـکاس همان دیگ همان روزــام
 کیست؟ ۀـنــگ یکسر ز ستا امیدی نور نی ردمــــم تـراح و  دنــش هــب   روزنــۀ یـن
 کیست؟ نۀگـ سرور و سر چون شده بیگانه درتـق به نیست کسی یچـه نیـت ندـچ زــج  

 کیست؟ گــنـۀ رـبـنـم رۀ از شود  توصیف باک بی و  مایه بی و کامه خود دولت   این
 کیست؟ گــنۀ ررــمک  مدح سر   است دحـمَ  زروــام ظ  ــواع   از و  روحانی و  مــازعال  

 ؟کیست ـۀــنــگ باور ل  ـابـق کسی چــیـه بر دــاشـبـن وچــپ ن  ــسخ و رفـح و  یاظـفـل
 ؟کیست گــنـۀ رـتـدف و دانش دهـش کمرنگ درتـق صاحب همه دــان ردانــخ بی چون
 ؟کیست ــنـۀگ رـرابـب دـنـچ دهـش روزــکام اــج یـب ن  ـتـشـک مهـه و  یــطـتخ و وــنات

ل   خود و گر کوزه خود و کوزه خود  ؟کیست ـۀنــگ شرـحـم ز  دـدارنــن دیشهـان کوزه گ 
 ؟کیست ۀـگـن سر از وطن نسازد چو افغان رامشـم هست نـوط ریبـتخ که هـسایـهم

 
 نـــــهـیـم ادیــربـب ز است یـنـیـام آزرده
 ؟کیست ۀـگـن رـدیگ چارۀ ورا  نیست چون

 
 ؟کیست ـۀنــگ رادرـب  ان  ـج وــبگ وــت آخر را نــــوط دـروشنـفـب نحوی به چو یکهر
 ؟کیست سرگنۀ خود و هـمای بی دولت   زـج   را نـــــــوط کار  ـهـنـگ وبـخ هـمـه دـنـدان

 
 پایان
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