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 سيد موسی عثمان ھستی

٢٠.١٢.٠٩ 

مشترک است  درد،من ومردمم درد  
  

افغانستان " انتشار آن در پورتال آزادگان ارسالی شان به آدرس من ونامۀ با  که "سجاد"تقديم به ھموطن ما آقای 

.ذکر خيری از من نموده و منت بزگی گذاشته اند"  آزاد افغانستان-آزاد  

 ھموطن عزيز،

آھنی ھيچگاه درسنگ خ ـــنرود مي  

سخت وتنگ ُرات اوبودــزانکه حج  

ند مغزراصاف و روشن بنگـکی ک  

گ به آن ماندشيشه خوردبرسنگـبن  

  

ازنوع سنگی است که حتی ميخ آھنی   کرزی وديگرجنايت کاران که با اوھمکار وھمنوا ھستندگوش استعمارگران و

 قسم اشاره به  بهو درآن فرو نمی رود خدا کند اين نوشته ھموطن عزيز ما را يکی از دلقکان دفترمطبوعاتی بخواند 

الل مزدور استعمار برسانندومرد نا شنوا   

  

  

 اشک توای ھموطن گردرياست

  و سيالب چو طوفانک مناش 

توو من   

 ھمچوماھی درکرايی 

مام وطندشمنان ليک   

درخواببخواھد ما   

م به ھم يدست صداقت ندھتا ھموطن   

   اين زخم می شود مزمن درجگر
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 گشته به اين ملت

زخم ناسورخوبی ھا    

 بدی شدتاج خسروان

 دشمن ززھرچشم من و تو

نترسدامروز   

ن کوچيده ززانکه شيرا  

 اين ديارديروز

تووعصرمن   

 عصرپيروزی روباه وشغال است

 ياکه مزدوريا وطن فروش يا دالل است

 درد ترا درد مندان داند

 زانکه 

مداروطن اززما  

 نسل شيطان ودغل باز است

 ھمچونياکان خود پا بند قرارداد

 ديورندوگندمگ بدنام است

 ناخلف باشد اگرنکند تکرار

تگان غدار اسزانکه از وی گذشت  

 از سگ سگ برويد

 زانکه در قانون طبعيت آشکار است

دعاگرپناه برم به   

احماقت ھويدا استيک  

وآيت هللا  چونکه مال سيد  

 وارث دين ومزدورغدار است

 حکمت ذات پاک من نمی دانم

 اين قدردانما

 در سه ونيم دھه ھمنوا با شيطان است

آيت هللا وشيخ ومال وسيد   

 گويد از نفس بد ما باشد

  نشوم کافر ای وطن دارگر

 سبب صبرخدا باشد

 ملت ما به چنگال دزد واستعمار 

 ھمچومرغ بی پروبی بال

 درقفس صيادان باشد
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 ھمه را گفتم در اين چند سطر

دگوش شنوا باشو چشم بينا اگرش   

  

 


