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  شد  بدتر   ،وز بدهم ******     زبر شد  و  دليران را نگر زير  باز خاک 

 بنياد ضررشد    ******  زتاريخ وطن عامل شر شد  فصل  يک                   

 صد جوروجفاکرد  ******  سرمايه تباه کرد   سرخورد و )ثور( آمد که   

 صحرای محشر شد  ******  سقر شد  افروز ی   آتش     خلقی و پرچمی

 ازبهر ندافی****** (  1) ( وآن)پيرخرافی( امينآن) ( و کارملآن)               

 صد خون به جگرشد  ******  بند با شوروی دايم به چکرشد  و  در زد 

 خون خورده سراپا  ****** گه)خاد( شد وگه دوزخ)اکسا(   گه)کام(شد و 

 مردم مال وسرشد  ******   شد  دگر چو زندان و گورستان  گوشه  هر

 و پستی   ستم  با  ******    بی مايه نمودند شرف وعزت و هستی                  

 روشن چو قمرشد  *******  شد   عامل صد فتنه و شر بدی  به  هريک 

 شيرش را بدوشند  ******  بفروشند   وطن را   که نمودند معاهده  

 وضعش چه بدترشد ******  شد  نيشکر بند  شبيه  وطن  حراج

 لوث مکرر   از ******کشور پاک نشد دامن ، برون  رفت  روس  

 ليکن چه اثرشد ؟  ****** شد    دره ب  در روسی  ابرقدرت  با آنکه           

 شد    (2)چرخ خوردن گاو****** نو شد    دگر باز چو بدبختی ز در فصل

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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 ضرر شد  منبع  ******   کردن به کشور يک هنر شد تجاوز و چور 

 کی ماند قومندان ؟!  ******   گشت به پايان  روس رفت دگر دور جهاد  

 سر شد   از ظلم   صد ******   شد  ساز دگر  مصيبت   دروغين  جهاد     

 ه وکين  ئ با توط****** دگرغرب نهان داشت به آستين  طرح   باز

 شد   چون داس و تبر ******   شد شکر  و  شير  مجاهد و مليشه باهم  

 فير    فقط فير بود و  ****** نه موزه ونه دير  ،ماند  نه علم وهنر

 خون همه تر شد   با  ******  نی مرده کفن داشت نی از زنده اثر شد 

 نمودند   امر بيگانه   ******   با راکت و با بمب وطن ويرانه نمودند 

 سيه هر سحر شد  ******  خطر شد  هالکت و جايگاه  ۀ خاک ورط

 ريش   دل ،زده اندوه******  شدند از وطن خويش  آواره   همه  مردم      

 چکر شد   به  دزدان ****** شرف و عزت و فر شد  که تاراج   زيرا        

 جهانخوار    آن غرب ****** آخر هر کار ز رسوايی شد  گندگی  چون  

 اضر شد   مشمول ******  بد ز بدتر شد  صد  که   ريخت   دگری   طرح  

 چه بازی جالب !!   ******   طالب  با نام    سيه   شد برگی ز تاريخ 

 دور حجر شد   چون  ******   ترور کردن فرهنگ و هنرشد  دوران  

 فلم    يک در ساختن   ****** بی علم  طالب  آن   آن مال و  آن چلی و

 سر شد   به   چلتار  ******   شد جور به زن کردند و ظلمت مقرر صد 

 سرخ و سپيد و سياه ******  کشور ما ريخت زهرجا  به مور و ملخ  

 کس را کی خبرشد ؟ ******  نظرشد  ،به عقب رفت  اين خاک هزار سال  

 شد   زير پا   منطق   ****** کل و کور و لنگ و الش همه رهبرما شد 

 خبر شد   چه  واه   واه ******  زينت هر گردن خرشد  وای طوق زرين 

 و لبنان    سومالی  ******            عراقی و افغان  بين  تفاوت  کجاست                 
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   شد  کر همه  ششگو******  شد  بشر  حقوق  بانی  ملل  اقوام

 ) هتلر (   کشور    در  ******    بازی دگر  ، دگر فصل  ،دور دگر يک

 حيران و پکر شد  ******  خبر شد  بی   از)بُن( رسيد رهبر و ملت  

 عزيزم   بهانه است   ******  تروريزم با   جنگ ، دموکراسی ،بازسازی

 سازش و معامله پی شد  ****** يک رابر و مزدور ديگر)حامد کرزی( شد       

 ُملک زير و زبر شد  ******   در چور و چپاول چو فنر شد  باز ديو و دد 

 گرفتند   شورا   کارت ******             گرفتند  جا چپن   آستين   چون مار به

 شد    ( 3) )جعفر(ۀپرخان     ******       شد   جر   شورا همه  ملت چوکی   بنام  

 نی پوليس نی اردو !!  ******   نی مکتب و دارو،  کار ماند  و نی  نان   نی             

 شد   دوسر  ُدهل   چون  ******    گوش ها همه کر شد  وکال  فش   و  وز ُغر

 گشت      ثمری  عجايب  ******        دگری گشت بمب های انتحاری بالی                

 افسرها بی سر شد     ******    و)ايساف( دود همان چوبک تر شد  )ناتو(             

 مسلمان   هم    ،کفر هم  ******       در مأمن افغان  است  گروه   هفتاد ودو

 تنور سقرشد     ******  خراب بود و بدتر شد    وضع    فايده  چه   اما               

 تر   نجيب  شد    قاتل ******   همه گشته عجيب تر   يک خبر تازه ز

 بر شد !!  و  بحر  حيران   ******فرمان عفو ميدهد مجرم چه ضرر شد ؟ 

 تاريخ تکرار مکررشد ؟!! ******   امريکا، انگليس و يهود رابر شد  باز نوکر 

 خرخری بود، قصۀ خرشد  ******   ملت اسير مافيای)عين و غين( بی هنرشد 

 کو مسؤل کو کابينه ؟ ****** خينه ؟   عيد رفت و برات رفت کو وسمه، کو

 جهانيان کرشد  ،جهان کور******   هرسو جنگ، هر جوان شهيد، خون به جگرشد 

 وجدان ُمرده های مجنون  ******         فروشان زبون بی تلخه و بی شرم خاک 

 همه کاره آن بی پدرشد     ******     کرشد در زد و بند با مافيای جهانی در چ
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 زودتر   قصاص هرچه ******   ستمگر خطا کار  طايفۀ کور خوانده اند اين 

 تا روز محشر شد     ******   شد  دگر    داغ بر دامن شان   خون شهيد 

 پُندان   نه  ُدولته  ******  ننگ بود بشنو خميرخان  ، تو هر سازش 

 شد  ما يک خبر از****** دوسرشد  (  4) روزگار)هفت شيطان( ، روزگار تو

 انگريز   بينک   دست    ******    و چنگيز  گوره و سرخه درين خطه گم شد 

 شد   دربدر   عمويت  ******     باش به خود آی که تن، تنتنه تر شد  زود 

 من   گل  و  آب  هم   ******  من نازدل يارمن وهموطن و  ای

 مثمر ثمر شد  ******   آبادی به وحدت ميسر شد و  آزادی

 خويش   چمن آزاد ****** خويش گر خواهی که آباد ببينی وطن

 گپ ها مختصر شد   ******   تر شدۀ گره کرده به از ديد يک مشت

 ________________________________________________________________________ 

  

( تره کی ، امين ، ببرک   4)   ( قمارخانه مشهور جعفرخان فرقه مشر    3)     ماه ثور   (  2)     نورمحمد تره کی   (  1)  

 ، ربانی ، مالعمر . ، نجيب ، صبغت هللا

 ) عين ( عبدهللا عبدهللا ، ) غين ( اشرف غنی                       

 ___ _____________________________  _____________________________________________________________________________ 
  

ست و  تاکيد : اين شعر به هيچوجه متوجه وکالی پاکدامن و خدمتگار مردم ، شخصيت های وطنپر

   . آزاديخواه نميباشد 

 ) ناتور (                    

 

   

 


