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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  سيد موسی عثمان ھستی   

  ٢٠٠٩ اپريل ١۴      
  
   
  

  آيا فراموش تاريخ می شود؟
  

  من بياد دارم
  شاھد من حافظۀ تاريخ است

  ھندوکش را می ديدممن ھر روز از پنجرۀ خانۀ خود قلۀ 
  بياد دارم که دستار پرغرور قلۀ ھندوکش به زمين خورد

  آن روز درختان کاج و چنارھای سر به فلک کشيده، کمر خم کرده بود
  ياسين اشک بر سر آن دستار افتاده ميخواندند
  چشم کور تونل سالنگ با دستان مکروبيی که 

  بخاطر منافع خائنين کور شده بود
  :و طوفان خود ميگفتدر البالی باد 

  مرا، مرا ، مرا، مرا، مرا
  بگذاريد که به

  ميرم من مرگ تدريجی خود ب
   ديگر چشم جور نمی خواھم 

  ندھيد" کا جی بی"مرا بدست 
  رسانديد " کا جی بی"آن نسخه ای را که به امضای 

  نسخۀ چشم من نيست
  برای خدا، برای خدا، برای خدا

  مرگ بھتر از اين
  ت تداوی برمن اس

  بی حال و دل بدم ، بی حال و دل بدم 
  ًلطفا
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   پکول خود را بدھيد
  دل بدم، دل بدم، دل بدم

  مرا
   جھت تداوی به روس تسليم نکنيد

  دل بدم ، دل بدم
  فھيم، قانونی، عبدهللا

  پکول را بگيريد ، پکول را بگيريد
  !آمر صاحب

   وقت در پکول شما
  استفراق کرده

  راستی راستی 
   بلی بلی استفراق کردهیبل

  فھيم
   زود شو، زود شو

  پکول را بشوی بشوی که 
  به لکۀ تاريخی تبديل نشود

  آمر صاحب از
   سر و پای پکول
  نفرت می بارد

   نفرت می بارد؟
  بلی، بلی، بلی، نفرت می بارد

  بشوئيد، بشوئيد، بشوئيد
  فوری بشوئيد

  آمر صاحب شستم 
  ولی، ولی، ولی 

  پاک نشد 
  ای دو امضاء معلوم می شودفقط فقط ج

  باز ھم بشوئيد، باز ھم بشوئيد
  آمر صاحب، آمرصاحب

  فکر می کنم، فکر می کنم، اين امضاء ھا
  درج تاريخ اين ورق ھای سنگی شده 
  بوی شاه شجاع و ببرک را می دھد

  بوی قراداد گندمک را می دھد 
  بوی خط ديورند را می دھد

  در کثافت خورد اين پکول ھم !خدايا، خدايا، خدايا
  آمر صاحب ، آمر صاحب ، تشويش نکنيد

  اين پکول اين پکول قبل از آنکه
  به سر شما برسد
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  حميد گل ، حميد گل 
  آی اس آی، آی اس آی 
  در اين کاله پاک کرده بود
  راستی ، راستی ، راستی

  بلی، بلی 
 !!!چه صد نيزه، آب که از سر پريد چه يک نيزه 

   قبرم سازيدۀَدَرا شکاپی قرارداد سالنگ 
 !!!و داکتر وفا معصومی را مجاور قبرم

 


