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 تـــارخي گـــواه است ... 

 باز ياد آيد مرا 

 خونين ترين لحظه ها 

 از روزگار بدسگال 

 در کوچه های خاطره 

.با ياد و بود ها   

 **** 

 يک شام برگريز دلگير 

 پاييز که عزم چيدن گلها نمود 

 او درکنار من 

 آرام غنوده بود 

 ناگاه پرواز يک گلوله 

 ندانستم ازکجا 

 او را ، درخون نشانده بود 

 ذهن در جستجوی قاتل 

 يا قاتالن او 

  . راه می پيمود

 **** 

 شايد او قاتل بود 

 سلطان تاج و تخت 

 پيرمردک کودن 

 که با زورغير 

 تکيه بر اورنگ داده بود 

 بی ننگ زاده بود 

 ) تره ( کی بود ؟



صد جور و جفا کرد   

. کشور را تباه کرد  

 **** 

 يا شايد جالد دگر 

 که دشمن آسمان و زمين بود 

 حفيظ ) امين ( بود 

 او بسته به افسار 

 چو فتراک به زين بود 

  . حاالت چنين بود

 **** 

 شايد هم قاتل 

 شاه شجاع دوم بود 

 آن زهر و ذقوم بود 

 آن ببرک ) کارمل (

 نامردک دغل 

شد  اشغال در وقت او وطن  

 و ويرانه گرديد 

  . نه گرديدبدست بيگا

 **** 

 يا شايد قاتل او بود 

 نوبت به خاديست ) گاو( رسيد 

 کشتار دسته جمعی مردم 

 ز نو رسيد 

 دوران عجيب بود 

 سلطان ) نا نجيب ( بود 

 هر کوچه کوچه مسلخ 

 و هرجا حمام خون بود 

 فرمانده مرگ 

 مزدوران زبون بود 

 وطنفروشان باند ) خلق و پرچم ( 



 به پستی ها زياد 

 از حيا کم ... .

 **** 

در دگرگاه  ، بعد ها  

 قاتالن دگر پيداشد 

 مردان چشم سرمه يی 

 با ريش و با پکول 

 در راه و نيمه راه 

 فرمان قتل عشق را

 هرآن ، صد گونه داده بود 

شهر های  درکوچه   

روستا  در قريه ها و  

 دزدان ناکسی 

 چاکران شرق و غرب 

د و مجاهد ( به نام ) جها  

 آبروی مملکت را 

 به يغما برده بود

 به هرجا فروخته بود . 

 **** 

 نخست انگليس زادۀ فرتوت 

 بی شرم و بی حيا 

 دشمن به ُملک و مردم

 هم سرزمين ما 

 ّسر ) صبغت الئه ( . 

 **** 

 قاتل کی بود ؟ 

 اجنت دگر که بيامد ز بدخشان 

 چون پشک هفت جان 

 همخوابۀ پاکستان ، ايران 

 و روس شد 



وث شد يبی تلخه ، د  

 هرگز نشود نام اش نهانی 

 ويرانگر و جانی 

 فيسور ) ربانی ( .

**** 

 قاتل کدام بود ؟ 

 آن اسپک وابسته 

 به افسار و برگ و زين 

لبدين ( گجالد )   

ی " اآن مزد بگير " سی ، آی ،   

، آی "  اسو " آی ،   

ه راد بار شهر و که هزار  

 به راکت بسته بود    

  ****  

 يا قاتل آن کور دزد دريايی بود 

 نامردک هرجايی بود

  ) طالب ( قرون اوسطايی 

مدرسه پاکستانی آن هجی خوان   

 مال ) عمر ( چلی بود 

 بروی تمدن يک سيلی بود 

) عموسام ( آن که به زور  

 شده غالب

  آن طالب ؟!!

 بی شک همو بود . 

 **** 

 قاتل کی بود ؟ 

 آن که ريش را گذاشته تا به ناف 

 آن خيره سر ) سياف ( 

 دزد زمين چوپان و زارع و نداف 

 يادم است که ميگفت : 



 کابل را دوباره بايد خراب کرد

 بايد که ثواب کرد 

 زيرا خاکش آلودۀ گناه است 

 حاال خودش 

 همزاد زنا است ؟!! 

 **** 

 يا ) شاه شجاع سوم ( 

يکا ) کرزی ( بود مرانوکر   

 ُسرنی چی سرمايه 

 که تقدس خاک را 

 فرش قشون بيگانه نمود 

 دو دور پادشاهی 

 با صد حيله و بهانه نمود 

 قاتل همو بود . 

 **** 

  افله دزدان و قاتالن بی حساب است ق

کرگس و شغال  صد گرگ و   

 در رکاب است

منشائ عذاب است(  خليلی ) و) فهيم (   

 ) عبدالئه عبدالئه ( و ) دوستم ( 

 ) غنی احمد زی ( 

 شرميده شوند کی ؟

 ) شيرزوی ( و ) وردک ( و ) ارسالن ( 

 مانند گرگ های بيابان 

 برای بلعيدن و دريدن 

 دندان تيز کرده اند 

 و دهها ی ديگر...

مور و ملخ به جان ميهن  مانند  

 چسپيده اند 

 از بادار های شان چيزهای شنيده اند . 



 اين ها همه دزدان شرف اند 

 و نجابت 

 وطنفروش و دشمن مردم اند 

 با صد  رذالت 

 باز چشم طمع بسته اند 

 به چپاول ، به چور 

 که شوند ) ريس جمهور ( ؟!!

 کانديد رياست بود 

 هر خاين و قاتل 

 زين شوره چه حاصل !! 

 **** 

 هوشيار شويد مردم !  

 بيدار شويد مردم ! 

 قاتل همه همين ها استند 

 دست شان به خون مردم رنگين است 

 آيا سرنوشت ما چنين است ؟ 

وخاين  که هر جاسوس وطنفروش  

 سردار و حاکم ما باشد ؟

 **** 

 ای مردم آزاده بيائيد ، بيائيد 

 مايوس چرائيد ؟ 

 صد خون جوان در رگ

هر تاک نهفته   

 گفته ، يا نگفته 

 آماده بهر رزم ، بهر آزادی تيار اند 

 راستی که عيار اند 

 از همت دوستان وطن 

 ميشود آزاد 

 خوش منظر وآباد 

 گر ما بشناسيم اين زاغ و زغن را



 دشمن وطن را 

 گر ما ) ما ( باشيم 

 شما ) ما ( و ما ) شما ( باشيم 

 نه به حيله و طرح دشمن زبون 

و جدا جدا شويم جدا جدا مانيم   

 به نام تاجيک ، هزاره ، اُزبک و پشتون .

 وطن ازين ورطه برون شدنيست 

 روز جشن آزادی آمدنيست . 

 **** 

 حرف آخرت چيست بگو 

 دلبر ) ناتور ( 

 گوش شيطانان کر

 چشم دشمنان کور 

 آزادی و آبادی وطن آخر حرف ها 

 تا روز حساب ها .  

   

 
  

  
 


