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 21/11/2112        محمد عزیز عزیزی
 

 ،افغان فرزانۀ دخت رثای در
 (جان قدسیه شهید) قرآن حافظ

 
 

 است كفتار و گرگ شبیخون که وطن درین
 است بیدار کــه یا است بخواب کُمل یمـزع

  
 دـرنـب حمله هـلـگ به جرئت به که دگانــدرن

 است؟ بیمار که اــی ردهـم شبان اینکه مـدانـن
 

 تفنگ و تیر و ارانـتحــــ و  مــب ار  ـفـجـان ز
 است کشتار و قتل ،تو ببینی که طرف رـهب

 
 پا و سر بی خفـتگان ـونبخ سوز و درد ز

 است خونبار و ریز اشک ما مردم چشم دو
 

 شفق وعــطل دــدم یـم شب سیاهی از پس
 است تار شب ،شان روز ما ردمم بـه ولی

 
 ترور و حارانت یلـس وطن شرق و غـرب ز

 است ارــن  شعلۀ  همچو ام میهن به روان
  

 بینی کنی نظر سو هر به که «قدسیه » چو
 است خونخوار و وحش خوکان حملۀ کارش

 
 غــــانــاف کــشور   مـــــرد و  زن امـمـت دل  

 است افگار و خون «قدسیه» مادر   قلب چو
 

 خلق شیون جنوب، و شمال و وغرب شرق ز
 است خـــبردار همچنان جهان ،ودهــب بلــند

 
 ُملک رــبـره و شواپیـ آن بر است سفأـت

 است ارــع منبع   و خجالت و ننگ کان که
 

 است ایمان و دین ـلاهـ اگــر میــهن امیر
 است وارـغمخ خویش خلق و مملکت برای
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 مـنـیـب نمی خوش سال وطن سرنوشت به
 اس پار از تر بد و بد گذرد،می رچهه که

 
 پرهیز دام و وشوحــ هـُجوم ز توان نمی

 است دیوار و حصار اورا نه که چمن بهر
 

 ودـب دـنخواه امان در  طریق رهـزنان ز
 است جلودار و سر بی گر، قافله آن، هر

 
ه مـردم   ُشست که دـایـبـب مال و جان ز  د 

 است طرار و دزد یار َمل ک، قریه هب اگر
 
 نبودقسظ  و ساسش به عدلاکه  حکومتی     
   ردم بیچاره ظلم بسیار استــم ق وـبه خل     
 
 اد ـــــید داشت زیــد امـایـبـام نـظـآن ناز    

   است   رذل بد کار که در دفاتر آن دزد و     
 
 سادــف ر وــالن شــد عامــــبرای قطع ی     
 خدای قهـّار است  رـهـا بـمردم ــد مـامـی            
 
 ما کشور زعیم آن بدار «زیزع! »داـخ              

 است دار وطن نوکــر   و وطن خادم که                   
 

 پایان                
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