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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سر ه سرھم   
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  ابلیـــــــکمباور ک     

  2011ھفتم سپتمبر       

  

  

 

  

  

!، جنايتکار جنگی را عفو کردکرزی  
 

 

 

 

یئجو رزی گفت روزی عيبـــــــبه ک  

یئوــه گــــــــکه در باب ستمکاران چ  

 

رسی و بنگی استــسر و کار تو با چ  

  ار جنگی استـــــــــنشستت با جنايتک

 

؟اسوسان خارج تکيه از چيستــبه ج  

ر در مملکت مرد ھنر نيست؟ــــــــمگ  
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؟ر مردان کاری را وبا بردـــــــــــــمگ  

؟خورد، مکتب خوانده را ديوانه سگ  

 

؟و شرق تا کی  ربــــــــتملق پيش غ  

؟اوز بر حقوق خلق تا کیـــــــــــــــتج  

 

رزی با لوندیـــــــــــــبه پاسخ گفت ک  

:ان افندیــــــان افندی جـــــــافندی ج  

 

؟ردی به پشت مجرم جنگـــــچه ميگ  

و بلخ و سالنگ رات و پکتيا ــــــــــھ  

 

ستار جنگی در ميان نيـــــــــــجنايتک  

ان نيستـــــــو پال و امتح  نياز پرس  

 

پلنگی را زدودند  ویـــــــــــــــخ ھمه  

!و پنداری ز اول ميش بودندـــــــــــــت  

 

است و غازيست "سردار"فھيم ما که   

ان او نمازيست ـــــــــــدل و دست و زب  

 

ر ستيزلوی د ۀاســـــــــــــيکی ، ھم ک  

:اده در پس ميزــــــــــــش را نھـتفنگ  

 

، نه رھزن مالردنهـــــــــــــــنه دزد گ  

رر حج رود امسال و ھر سالــــــــمک  

 

و نيستــــــجنگج  رـــديگ وزير برق   

!، آرزو نيستخلقز خدمت ــــــورا ج  

 

افــــــــــی و سيـــــــ، ربانسران فتنه  

رفته راه انصاف ــــــــــــــــپس پيری گ  

 

اوان و سکر راـــــــــــــــتوقف داده ھ  

!ر راـاPن خـــــــــــــــــــمبدل ساخته پ  

 

وردندــــــــــ، سوگند خخليلی ، انوری  

:رسمی سپردند ۀامـــــــــــــــــــــنتعھد  

 

گيرند ان دستـــــــــــکه از جنگ خياب  

!ا وPيت را پذيرندــــــــــــــــــيوزارت   

 

ردابل را تبه کــــــــــــــبه گلبدين که ک  

سيه کرد را رو  ولـــــــــــز مغو چنگي  

 

منين و امت اوؤــــــــــــــــــــــامير الم  

ران و سران دولت اوــــــــــــــــــــوزي  
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گشوديممت را ـــــــــــــــرح  سر انبان  

!ود عفو نموديمــــــــــــــبرادر ھای خ  

 

کرديمانه اغيار ـــــــــــــــــــوطن را خ  

!زار کرديمـــــــــــــــعدالت را گل و گل  

 

ه بينیرا ن  ار جنگیــــــــــــــــجنايتک  

!وی پلنگی را نه بينیـــــــــــــــدگر خ  

 

 

 


