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ا !   تنديس های منفجر شده ای معبد ميتر

 برای ما 

 برای تمام پيکره های زخم برداشته  

آزادی  ۀبرای اسارت اله  

گريه نکنيد                                   

ضجه نکشيد                                                

 ما نُمرده ايم  

ورستانها مرويد  برای بازديد ما به گ  

جو مکنيد  و  جستگورهای دسته جمیع   ما را در   

 همنوايان ! 

 همصدايان !  

تاري    خ  ۀدرين اساس ترين بره  

 که درب و ديوار و دار و درخت  

ن و آدم و هوا    آسمان و زمي 

ن ما                                     در رسزمي   

اشغال شده است                                                        

خپلواکی            استقالل    
www.esteqlaal.net 
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 تبار از آزادی پرستان 

قيام مردیم  ۀرسوران زخم خورد   

آفتاب  ۀدر گودال سياه شد  

اند   به زنجت                                      

 آنها هم نمرده اند 

 برای آنها هم اشک مريزيد  

شيون مکنيد                                     

      ***    

ردنان رزم گافراشته    

 نشان غرور وطنخوایه شانرا 

اشته اند ذبه چوبه های دار گ                                      

چماقر  و  ديگر شما به هر چوب  

دخيل مبنديد                                         

از رواقآنها را  ۀسين خون رسو   

و بازداشتگاه                       زندان  و ديوار های    

(آزاد يست  )  که تکرار کلمه     

د مقدس تان بسازيد    درفش نتر  

        ***   

 بس کنيد ضجه های دلخوره را    

 بس کنيد رسم شهيد پرستر را     

    برای جانبازان هميشه جاويد     

ثاران زنده نام ن برای جان       

  هرگز اشک مريزيد                                        

برداريد گليم فاتحه را        

    راه کاروان تابوت های مشبک را  ببنديد      
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   در فصل روئش الله ها ، شقايق ها   یک      

مرثيه ميخواند ؟ یکي ؟؟                                                   

 بجای تعزيه و نوحه 

 بپا شويد  

آنکه معامله گران دون صفت   پيش از   

ه های موذی ) سياه ست (   آن حشر

 به فرمان تجزيه گران  

 خاک مان را توته  توته و تباه کنند 

آن  ۀهر توت و در   

 گوشت را از ناخن جدا کنند 

بپا شويد !                                         

    ***   

از گلوی شما آزادی را  ما     

فرياد ميکنيم                                  

ممکن  ۀشما با هر وسيل    

د آزاديخو        ایه را سنگر نتر

وزيي نهايي    تا پت   

گرم و شعله فشان       

نگهداريد                              

    ***    

  ! تو ميداين شمامه  

و تو صلصل !     

خرد بودا  ۀجليل از اسطور  های  نماد    

و نور   های فخيم دوران آگایهپيکره    

شما ميدانيد که خيانت چيست ؟    



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

ی کدام است ؟ و  ن وطنفروشر ....   خرد ستت   

ن ما   شما آنگاه دانستيد   را   که عظمت تاري    خ رسزمي   

بيگانه ها و بيگانه پرست ها     

منفجر ساختند ؟!!                                              

شما بوی خيانت را    

از گندآب جهل مستدام     

 وطنفروشان ير وجدان   
از ژرفنای پستر  

  نطفه های رسرایه » هفت ثور « از  

و » هشت ثور «                                                      

ن » طالتر «       از ظهور نسل خراتي 

ن بال پست پرواز   از يورش کرگسان چرکي   

شنيديد                                                       

     ***  

ن    در آن پگاه خوني   

د برای آزادی رزم آوران   در نتر  

   از زنجت  تانکهای دشمنان رنگارنگ وطن  

جوشن ميساختند  زریه و     

  دژ دژخيمان یم تاختند  و بر   

نفس آزادی را  قوادان از همان دم که    

با سازش های رزيالنه     

   با ديد و بازديد های ُپرشمار از پستر    

ن عقب دروازه های بسته    در خلوت خدعه آمت   

خفتبار  در محراب ختور     

ی و خاد هدعخ    

دور از چشم ملت      
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ُبريدند یم                             

م تيغ داشته اند  ه سلحشوران نفس ب  
ّ
ياد د  

        ***  

   های لئيم ارهآن لوشو   

ن آباده را   طرح به خاک کشيدن رسزمي   

طرح در بند کشيدن يک ملت آزاده را     

درکنفرانس نام نهاد ) ُبن (     

کنفرانس ) لندن (        

سک های منحوس     ن متر روی مت   

   قطر گذاشتند  در    

آن گذشته ها ، که هنوز نگذشته   و ببینید از      

   ی کوتاه ) هفت ثور ( تا امروز اشوم ترین لحظه  از     

ن رژیم دست نشانده                                  ی سهایم مزدور اتا پا گرفير

برای خميده گردنان ير وقاراين همه       

     خلییل و خلیل زاد  ،و غ از تره یک تا ع    

بردگان ارتجاع و رسمايه        

بسنده نبود                                            

  شخوران در دور ديگر آن ال     

با سازش ) هفتاد و دو گروه (         

   از يابوان نعش کش                                   

بنام کنفرانس ) کابل (   ۀجلسدر       

برای بار چندم       

فرياد آزادی  از  لوی ُپر گ  بر       

ميخ اسارت و اشغال را         

کوبيدند                                          
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        ***    

بودا  ۀاما شما پيکره های منفجر شد      

ياد داشته باشيد ه ب                                                     

که آتشفشان های خشم مردم          

در ذوبان کوره های هستر سوز        

در جوشش تنور جنگ آموزی        

يکان های خواهند شد  پوالدين پ       

باران کردن دشمنان آزادی        برای تت   

! آ زادی    آ ی                                      

(  نهاد ) ناتور    

 
                       

 
 


