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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  ياسیس

  
  انجنير سيد مختار دريا

  ٢٠٢١ فبروری ٢۵

 
  مختار دريا

 !خرابستانی که آباد خواھد شد
 متنگ ۀشنو ای چرخ گردون اين خروش از سين

 تدست تنی از بدسگاالن اس ۀکه بيشرمانه دين بازيچ

 درقص و چون رقاصه ای اينجا به ساز دالر و دينار می

 نبيغوله خاکستا فت ديگراينجااندرينامگو زانسانيتھا وشر

 درا به تيغ فقر ببريدنکه وجدان و شرافت 

 تباد نام ديگری زاين خاک خونين اسآخراب 

 تتابوت خوابيده س ۀکه انسانيت اينجا اندرون سين

 اخونين تنان اينج ۀشنو ای چرخ گردون نال

 مشنو دردِ درون دخمه ھای کابلستان

 شزقلب غور و کاپيسا و لغمان و کنرھاي

 یزميدان، دره ھای سنگالخ سرد دايکند

 کورد ۀسرھای جدا در جادز 

 وز غزنی تا به ھلمند و فراه و باغيس ا

 وھراتستان زخمين تن فراه و قندھار ا

 وروزگان قندز وھم فارياب اا ز پنجشير و بدخشان و

 اخاک افتاده بنگر پيکر ھر نوجوانی ره ب
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 دکه در راه دفاع خاک سربازانه جنگيدن

 نه، ترس از مرگ و سربرکف

 دپيکارجان دادن ۀدان وطن در عرصچو موج شيرمر

  بيا ای چرخ گردون بشنو اين فرياد اطفال

 از زبان دود و آتشھا

 )بابه جان و مادر جان(شنودرددل و فرياد

 نشام دوراآتو ای جالد خون 

 های جھانخوار مذلت پيش

 هشيان برباد رفتآاز اين مر غکان 

 دشانه گرديدنپرو بالی شکسته ھرطرف بی النه و کا

 ؟خواھی چی می

 خون نوجوانان طفل و مرد و زنه ب

 روی جاده ھا بنگربر

  ريزد تاريخ معصومانه می ۀکه بر ھر صفح

 نونقشی زاين جنايات شما ای خيل بدکيشا

 دگرد نمادی از شقاوت وحشت و بيداد را خالق می

 ای ھئن زورگوآچو نيمی ازجھان را با لھيب شعله ھای قدرت و 

 یانه سوزاندچه بيرحم

 رشما ای روسپيھای سياست پيشه و مزدو

 !به اين عالم چھا کرديد

 ابه دندان می گزد ابليس کلکش ر

 رانه در کشتاازين ھنجار وترفند ھدفمند

 ندمار از روزگار ھر سخنور بر کشيديد ای سيه کارا

 دجوانانی که درد و رنج ملت را عيان گفتن

 دوی خاک افگنديربر

 نود فروش ھرزه ،غداراشما ای چاکران خ

 یی ودکانئخوشرنگ رؤيا ۀکه ازدين آله و بازيچ

 کبه ترفند فريب مردم خوش باور اين خا

 دابليسانه شرم آگين بنا کردي چه

 دداري ن جلوه ھای دلفريبش عرضه میآوبا 

 مودرھرگان دالر وديناشما ای برد

 دبرای وصل با ھفتاد حوری خودکفان گشتي

 دخاک و خون کشانيديه و جمعی بيگناھان را ب

 ؟ن ھستيدآمگر اين است فرمان ھمان دينی که باورمند 
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 ناگر اين است باور مندی و فرمان دين تا

 اين تان بادئمذھب و آ ھزاران تف به دين

 !!!جھانخواران دور از کمترين احساس انسانی

 ؟شنيديد از فغان کودک خونين تن افغان

 مم پدر جانکه فرياد پدرجان

 ین مادر زخمآکنار جاده باالی سر 

  ديد و دو چشمش پر زاشک و ھرطرف می

 ددا يوسانه سر میأم

 ؟مگر ديديد

 ار )جان پدر کجاستی(نديديد ان پيام 

 ؟ن دانشسرای کابل خونينآدرون قلب 

 تزفرياد تبسم کاز درون حنجر ببريده اش برخاس

 ؟ی لرزيدارگ احساس تان يک لحظه 

 یبا عبا بااسم روحان ان عمامه برسرشما ای رھبر

 مراآ ۀبه تسبيح و به ريش و چھر

 ؟در کنجی نظارتگر حوادث را نگه کرديد

 ؟چه شد خاموش گرديديد

 ردرھم دالر و دينا  وگمانم با نخ دوال

 مزبانھا و لب گفتار تان را دوختند ايند

 !تان درون کام زندانيست  وان جوش و خروش

 اّبرند ھرجا ھر زبانی ر چه بی شرمانه می

 د در او عشق وطن با مردمانش بوهسری را ک

 دبريدند ويا با انفجار از تن جدا کردن

 ؟دانم چرا اينبار کوروکر ويا الليد نمی

 دمن اين ھشدار را بر تک تک تان باز خواھم دا

 نکه داعش طالب ويا ھرکدامی زاين لجنزادا

 دخواھد کر)  الباب دق(تان را ۀِدرھر خان

 درآ و نه درھمھا و ديناری نجاتی را برای تان نمی لرادگر اندم نه د

 ناين ميھ. ھزاره پشه يی ايماق ونورستانی و پشتون ،کيک و تاجيبيا ای ھموطن ترک و بلوچ و ازب

 ا گند تعصب رۀُيد و از بن برکنيد اين ريشئھم آه ب

 دچو مشت آھنين بر فرق اين نابخردان کوبي

 رويزيد اين مشت چپاولگآ ھردار سر

 نغالمان اجانب جيره خواران و سيه کارا

 ديئروی جاده ھا با مرحمت يکباره بزدا ِاطفال ۀغبار از چھر
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 ديش بشماريو ھم زادگاه خو  وطن را خانه

 .که تا شادابی و سرسبزی به ميھن رخنما گردد

 اھمدليھار صف ھمياری و ھمبستگی وھمپذيری

 دار و محکم و فوالد سان سازيقوی و استو

  پا خيزند و گوينده که تا عالم ب

 .با قله ھای شامخش اين وطن

 تمأوای شيران است و گورستان ھر اشغالگر در طول تاريخ اس

 ا ميلتون کاناد٢١ ٢٠ فبروری ٢٤مختار دريا 

 ديچه قرار دا ده اندر اين سروده ھدف از روحانيونی ست که دين را باز

 و ھامبارزه و حق طلبی ايستادند وزندان ۀروشن نگر و مبارز ميھن که تا پای جان در عرص روحانيونما به ھمه 

کنند  نه مساعی دريغ نمیجان خريدند و دليرانه جان دادندوھستند بزرگو ارانی که در اين راه از ھيپچگوه اعدامھا را ب

 رود مھبادر.احترام قابل شأن شان را قائليم

  

 


