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شش جدی
روز مشئوم تجاوز شوروی بر افغانستان
روز منحوس دسمبر بیست هفت

خـائــن پیشـیـنـۀ مـلـعـون برفت

چاکری کو گشت نافرمان خرس

هم به دست خرس شد قربان خرس

ببرک مذدور در این روز شوم
ِ

روس شوم آمـد چو بوم
پیشتاز
ِ

سیل تانک و توپ روسان شد عیان

از هوا و از زمین انـدر زمان

خلق و پرچم نوکران رو ســیه

زین خیانت روی شان شد سیه

چاکــر فـرمــان برداری رسید

با سـپـاه و قــدرت دشـمن پدید

آن سلف را چاکر نو لحن گفت

همچنان سابق که اینرا طعن گفت

لعنت ایزد شود بر هردوی شان

این شغال و آن سگ زرد کالن

کشور افغان ز دست این ددان

گشته تــاراج کمونیست جهان

پیش از آن استاد و شاگردش امین

بس جنایاتی بکــرده در زمین

آندو جون جالد ،کردندی عمل

سنگدل بودند و بی رحم و دغل

مــردم دانــا و اهـل علـم و فن

بــرده بودندی به زنـدان محن

کشته بودند آن غالمان ،بی حساب

بدتر از دد بوده اند و وز دواب

حکـم ماسکـو بـود بر آن دو پلید

تا شـود اوالد ایـن میـهـن شهید

"پاکسازی" چون بشر انجام خوب

پاکسازان را به جارو کرد روب

طرح نقـش نـو نمود آن ذوفنون

تا کـند اشغـال کشور را کنون
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باید اکنون با یکی "چال" 1دیگر

پهـن کردی در زمین جال دیگر

باید اکنون آمــدی شکل نوین

یار دیرین مرکب و بر پشت زین

لشکر سرخ آمد و ببرک فزود

که«،این مدد از بهر افغان کرده زود

ورنه امریکا و چین در این میان

آمدی در کشور «افغان سـتان»

آن فرومایه بکردی زین بیان

آفـتـابـی را بـه انگـشتی نهــان

تسلیم خرسان این وطن
چون نشد
ِ

چون نشد همکار ،جز زاغ و زغن

اران ما
ِ
روس ظــالـم کرد بمب ِ

آتــ ِش او کـرد قـتـ ِل جان ما

الجرم صد ها هزاران هموطن

رفته از میهن به صد رنج و محن

صد هزاران خلق دیگر ُکشته شد

آن همه از ظلم روسان ،گفته شد

غیر روسان ،کو تجاوزگر ،دگر؟

نیست امریکا و چین ،اینک نگر

بیشتر از ده مجالس در جهان

کرده محکوم ،این تجاوز را عیان

لیک این پُر رو ندارد هیچ شرم

گرچه بازارش نگشته هیچ گرم

باید اورا گفت :ای بیداد گر!

رم دنـیـا و مالمت را نگر!
ش ِ

تابکی ریزی تو خونها بیحساب؟

با بم و با تانک و توپت؟ بیکتاب!

چونکه تو منکر زیزدان بوده ای

مکار شیطان بوده ای
ملحد و ه ِ

همچو هتلر دشمن جان بوده ای

واضحا ً تو خصم انسان بوده ای

ت ایمان بس است
لیک مارا قو ِ

مؤمنان را نیروی ایقان بس است

ار ما
نصرت حـق بوده آخر ی ِ

ار ما
سر گرفتن در کف خود ک ِ

تا ترا از خاک خود بیرون کنیم

رود آمو را ز خون جیحون کنیم

هر قدر باشی تو با مدر ستیز

وم مارا نیست از دشمن گریز
ق ِ

بهتر آن که بس کنی جور و جفا

رفته باشی از میان ،این پُر دغا!

1چال به حرکت مهرۀ شطرنج گفته می شود و در دری ما به حیله گویند.
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من نگفتم جز به حق ،باری نگر!

گرچه هستی منکر حق ،بدگهر!

ایکه "مارس" و لیننست استا ِد تو

مکــر و شـیـادی بــ ُود بنیاد تو

ور تـو (مهاجر) گشته ایـم
ما ز جـــ ِ
از وطــن دور و مسافر گـشـته ایـم

** * **
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