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 برای جنایتکاران خینۀ )حنا( بعد از عید
 

ثور گذشت اما عاملین این دو روز تاریک هنوز هم سرنوشت مردم ستمدیدۀ افغانستان را  8و  7امسال هم روز های نکبت بار 

قبضه نموده اند و حاضر نیستند که به جنایات خود اعتراف و دست از سر مردم ما بردارند.  در همین رابطه سرودۀ طنز گونه را 

تا یکبار دیگر جنایات شان برمال و به مردم دلیر  ،ا و دیگر دشمنان افغانستان عزیز ترتیب نمودمبرای تنظیمهخینۀ بعد از عید چون 

 ما بازگو شود، خدمت هموطنان عزیزم تقدیم میدارم.
 

 ورود تنظیمها به کابل و دستور پاکستان برای کسب قدرت
 

 به حضرت داده شد دستور سه ماه

 توئی جمـــهور کـــابل، حال بِفرما

 ربانـــی بدادند تخــت شــش ماهبه 

 که زد آتش، نمود ویـران، همه جا

 مگر برهـــان الـــدین از حـــرص بسیار

 ببست چــوکی به پشت خود به پنج سـال

 شروع کرد جنگ و غارت قتل و کشتار

 روا داشت ظلــم و خونریزی چـو اغیار
 

 لت راکت پرانی های گلبدالدین حکمتیار صدراعظم دولت باالی م
 

 ز چهارآسیاب، همی راکت میآمد

 به ســـان موره های، الِکت میآمد

 هـــزاران راکت و خمــپارۀ کــور

 به فــرمان های، حکمـتــیار میـآمد
 

 ورود طالبان و سقوط تنظیمها
 

 همان شد طــــالبان سر ها بدار کرد

 (هفتگانه و هشتگانهزمام هفت و هشت را تار و مار کرد )                             

 هـــزار طــالب ز سمت غــرب بیآمد

 ســــپاه قــرآن خــوران بی وقار کـــرد

 جــــزای غــیب نازل شد ز آسمــــان

 جفاکاران و جانیان زار زار کرد
 

 رها کردن کابل و مردمش برای طالبان
 

 تبهکاران گذاشتند کابل و افراد کابل

 زابلز ترس و لرز چند طــــالب ز 

 یکی لُنگی بجا بگذاشت، دیگر چپلک

 بَدا بر حــــال این افراد بی مسلـــک

 به یک چشــمک زدن کـابل تهی شد

 (هفتگانه و هشتگانهز هفت و هشت و هم شورای لُچک )                           
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 کوچ کشیهای استاد ربانی 
 

 (هفتگانه و هشتگانهو هشـتی )ز ترس طــالبان، هفتــی                              

 دوتا کـــردند ز کـــابل تا به پروان

 نمــود استـــاد جـــفا در حــق ملت

 که بُرد مرکز ز کابل تا به کوالب

 سفر ها مینمود گه تاجکستان، گاه به ایران

 مگر اینبار گزید مرکز، همانا بلخ باســتان

 فراری شد تنظیمها به پنجشیر و سمنــگان

 ـــالب حرام کرد خواب به ایشــانهزار ط
 

 استفاده از نام محمد ظاهر شاه
 

 (ظاهر شاهگمـــان مــــیرفت ز َدر بابا درآیـــــــد )               

 مگر بابا بهانه، عوضش  کاکا درآمد

 (مال عمرهمــان کاکا که اســـمش مادومـــر جان )            

 فــــرجـــــامولی عکســش ندیدند تا به 
 

 (مال عمرنشست بر تخت قندهار مادومر جان )                 

 مــگر نآمـــد به کــــابل تا به فرجام

 گرفت دســـتور ز پاکســــتان ناپاک

 نمود پیر و جوان در قـــفل و زندان
 

 اول کارش نجیب را سر بدار کرد

 دوم کارش که اسالم غار غار کرد

 شـــالق و ُدره نداشت پیغام به جز

 که گویا دین اســــالم این روا کرد
 

 و سقوط طالبان 2001سپتمبر  11حادثۀ 
 

 به امریکا دو تعمیر سرنگون شد

 (جورج بوش و تونی بلیرمــزاج بوش و بلیر، دگرگون شد )                                  

 ز طالب خواسته شد آن بن الدن

 شدولی طالب ز پیغام غم درون 

 صدا کرد جورج بوش باالی دنیا

 رسید آسیب به ما از قلــب آســیا

 عجب موقـــع رسیده بهر حیـــله

 بیـــآئید تا رویم، گیریم، اســـامه

 نوش دارو های امریکا به تنظیمها و دوباره به قدرت رساندن شان

 فرستاد بوجــــی های دالر خویش

 (تنظیمهابرای غــــار نشــیناِن چو درویش )             

 برای غـــــار نشــیناِن ریش انبوه

 که امروز دارد هر یک، میلیون و بیش
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