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  پيامد جهاد
  

  طغيان جنگهای تنظيمی سروده شده است در
  

  گذرد؟و بت شکن چه می  لی ـــبوع      به  مهد گذرد؟ی زمن چه م  و  بزمين !دای منـخ
  گذرد؟ چه می ا ز فساد و فتنـــــــم به ملک ور و چپاول و بيداد     ـز قتل  و غارت  و چ
  گذرد؟وطن چه می  کنم ، در قصه  ه ــ  ياران     دال چداوت ـــــــ،  عز   افتراق   محبان
  گذرد؟ در  چمن چه می  زان ـــ پايمال  خ رو     ز سامتـــ، خميده  قشکسته شاخ صنوبر

  گذرد؟ برهم زدن چه می  ر مژهــبه ه زين   ماند     دران ـــــ  حۀسواد   شهر  به   ويران
  گذرد؟ کفن چه می ن  بیـــــ پاره  پاره  ت به     ؟ه می باردـچ  آن بوم و برۀبه گوشه گوش

  گذرد؟ چه می  بدن  از  بلند  ایــکله  ه  خود خواهان     به   زُحب  جاه  بود  خيره چشم
  گذرد؟ شکن چه می  و پيمان  بستن ه عهدــم  خورد     باق  برهـــز َنقض عهد ، بنای  وف

  گذرد؟ر انداختن چه می ــکعبه  سنگ  ب ر     به  ـــــــ مگ،  اسالم  رو  کنندۀهمه  به   قبل
  گذرد؟و يخن چه می  سيل اشک به  جيب       ز؟که شکوه کنم از م چنگ وــدامن که  زنب

  گذرد؟ل وطن چه می ـــ  دشمن  چنين  جفا نکشيد     کنون ز دوست به اهۀن  ز فتنـــــوط
  گذرد؟ زن چه می و مرد جوان و پير طفل واران آتش  مرمی     بــــــ و  بز  سيل  راکت 

  گذرد؟ی م و بر ترکمن چه  اوزبک  به       وهمزاره و پشتونــ، هکنون  به  شيعه و سنی
  گذرد؟ سخن چه می  به اهل،  استـه اند   زبان  سخنوران   به   ستم     سخن کجدــــــبري

  اک يکسان شدـخــگلشن  کابل به » اسير« 
 گذرد؟چه گويمت که ازين غم بمن چه می 

  


