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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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
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 Political سياسی

  
  نذ ير ظفر  : شعر از

١۴/٠٩/١٠  
          

  
  
  

  ) در شھر تا شکند زيبا سروده شده بود١٣٨٠اين مستزاد در اول عقرب سال (
                                                                                                                            

  طالب غدار
  
  ـــرار         ای طا لب غدارـای دشـــمن مخـــلـــوق خدا زادۀ اش

  جار         ای طالب غدارـاز دســـت تو گرديـــده وطن شعلۀ اش

  را          آثــار کــھن ران ـبــردی تو به يـــغما ھمه امــوال وط

  ھر تـو خريـــدار          ای طالب غدارــدزدان پشـــاور ھمـــه ب

  م اســت           شيطان الرجيم استــمشــران تو دزدان بــال خور قدي

  لدار          ای طالب غدارــپــا داش ترا می د ھد ھر لحظه به ک

   جز ظلم نبيند ـــيند          ــفــر مان شـما بود که زن خانه نشــ

  ای طالب غدار ازار          ــبی محرم و يــاور نرود جا نـــب بـ

  تعليم تو پيکار ار           ــتعمـــير مکا تـــب ھمه شــد دفتر اغي

   ای طالب غدار تــار          ــُاستـــاد عــرب آمــده با حـــلۀ چـــل

  ای دشمن اسالم د نام           ـر قۀ بــن فبا ديـــن خدا بــازی مــک

   ای طالب غدار  ـھار          ـــيــک نام خـداونــد بود حضـرت قـ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

   درجلوت تذوير ير          ـــبا ريش ريائی لب خود بردی به تکب

  ای طالب غدار  ت و آزار          ــگســـترده ای ســـجاده پی منـ

   نی کردک شالی   ی به شمالی         ــنی گل به چمن مانـد نه تاک

   ای طالب غدار         يدی ھمه را دادی به اغيار  ــاز ريشه کش

   تاريخ وطن بود         ود   ــبت ھای وطن ثروت و کلتور کھن ب

  ای طالب غدار          کار  ــی با کينه وری ھستی تبھبشکسته ا

   ديوانه يی دشتی           تی ــشدی سير نگشــــل خجا لت نــاز قت

   ای طالب غدار           ی باز به پيکار با سنگ و درختان شده ا

   مشھور جھا نيم     م        ـيـانــمـــيران زغان ھمه شــما مردم اف

   ای طالب غدار         امثال تو بسيار شکست خورده درين کار  

  

  

تفاده ھای شان ی مردم را تی که خفا شان قرون و سطائھنگام ورد اس د و شر يعت غرای محمدی را م ازيانه ميزدن

قرار داده بودند بيخبر ازآن بودندکه غضب خداوند روزی با الی شان خواھد آمد و ايشان را توسط ياران شان معذب 

ا  و امروز اين مزدوران و اجيران تد که بر آن گمان نميبردندخواھد کرد؛ الحق ايشان چنان از ھم پا شيدن روريست  ب

  .رخسار سياه از معا صی و جنايت منفور جھان و جھا نيان اند 

  

   


