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چه زمانه ايست نازنين
چشمانت رامی بندند
تا حقيقت را نيابی
" دھانت رامی بويند "
"تا مبادا گفته باشی "
"دوستت دارم"
وقتی بيرون قدم ميگذاری
تعقيبت ميکنند
تا مبادا در جاده سرخ انقالب گام بگذاری
وقتی ترانه سردھی
گوش ميدھند
تا مبادا نظام کثيف سرمايداری رابچالش بکشی
وگنديدگی آنرا در انظار مردم جھان عريان سازی
وقتی مينويسی
کنترولت ميکنند
تا مبادا از انقالب ورستاخيز مردم سخن بميان آری
آری نازنين:
اين تعقيب وکنترول
واين نمامی وجاسوسی
زاده خون وکثافت
نظام سرمايداری ونظام ھای ماقبل آنست
وقتی از حق وحقيقت سخن ميگوئی
حالج وار بدارت ميزنند
وقتی به خشم ميآئی
ونفرتت را ضد سود وسرمايه
واستبداد اعالم ميداری
تراخشونت پيشه ،ماجراجو
وجنگ طلب خطاب ميکنند
چه زمانه ايست نازنين
وقتی کار ميکنی
استثمارت ميکنند
واز توليد ارزش اضافی ات
زرادخانه ھای سالح ھای کشتار جمعی ميسازند
وآنرا در ھيروشيما  ،ويتنام
عراق وافغانستان استعمال ميکنند
ومليون ھا انسان رامانند الله ھای صحرائی
به خاک وخون ميکشانند
اما برای تو حد اقل معاش ميپردازند
تا نميری وزنده بمانی
وفرداباز:
چرخ سرمايه را به حرکت اندازی
وقتی زمين را شخم ميزنی

وگندم ميکاری
محصول دست رنجت را در فصل پائيز
خان ،ارباب وفئودال به يغما ميبرند
اما تو وفرزندانت
در اينجا
درآنجا
در آسيا،در افريقا ودر امريکای التين
گرسنه ميمانيد
و پژمرده ميشويد
وقتی گل ميکاری
وجھان را گلستان ميسازی
سرمايداران
جالدان
وستمگران ازآن لذت ميبرند
وآن را گلدسته وزيب وزينت
محافل عياشی وفحاشی خويش ميسازند
اما تو وفرزندا نت
مانند گلھای خزانی
در طوفان سرما گرسنه وپژمرده ميشويد
چه زمانه ايست نازنين
وقتی بر ضد اشغالگران
که وطنت را به آتش کشيده اند
ومرد مت را سالخی ميکنند
قد بر افرازی
وپرده از چھره کثيف وددمنش آن ھابرداری
شورشگر ،جنگ طلب
وضد دموکرسی قلمدادت ميکنند
وبر فرقت ھزاران ھزارتن بمب
وراکت می ريزند
وزمانی ھم به سالح ھای زنگ زده
دين ومذھب وشريعت پناه برده
بنام "کمونيست" تکفيرت ميکنند
چه زمانه ايست نازنين
اين ھمه خيانت
اين ھمه جنايت
واين ھمه گنديد ه گی وکثافت
زاده نظام ستمگرو کثيف سرمايداری است
ھرگاه برده وار تسليم شوی
ومدح سود وسرمايه سردھی
به دربارت ميخوانند
ودھنت را ھمچون "عنصری "پر از طال ميسازند
واگر ابأ ورزيدی
ودر پای خوکان " درلفظ دری" را نريختی
بايد مثل "ناصر خسرو قباديانی بلخی "
به" يمگان" بدخشان پناه گزين شوی
ويا مانند" الھوتی "
به کشورديگری پناھنده شوی
چه زمانه ايست نازنين
وقتی مداح سوسيال امپرياليزم شوی
رئيس اتحاديه نويسندگان ميسازند ت

ولقب افتخاری
ملک الشعرا را برايت ميدھند
اما اگر شعر انقالبی سرودی
واز دردورنج مردم شکوه سر دادی
مانند سرمد ھا ،سيدال ھا ،عبداال  hھا
لھيب ھا وسلطان احمد ھا
به کشتار گاه جالدان دنی و پس فطرت
سوق ميشوی
وبرگردنت تيغ خونبارميکشند
چه زمانه ايست نازنين
اگر شعر عقيم سرودی
واز گل وبلبل زمزمه کردی
شاعر زمانه ات ميخوانند
وجشن" ھفتاد سالگی ات" راجشن ميگيرند
ونقل مجلس شبکه ھای
تلويزيون ھای امپرياليستی ميشوی
چه زمانه ايست نازنين
وقتی استعمار واستبداد را محکوم کردی
بر ساطور استبداد بوسه ميزنند
و"عقب مانده ات" ميخوانند
واستعمار واستبداد را برائت ميدھند
وقتی در جالل آباد،قندھار ،ھلمند ،
بغالن ،پکتيا ،غزنی و...
بمباردشده وذره ذره ميشوی
گنھگارت ميخوانند
وھمکار طالب قلمدادت ميکنند
زيرا که تر ا"عقب مانده" ميخوانند
ھرگاه اعتراض کردی
که نخير ! من" عقب نگھداشته" شده ام
قصه ھزار ويکشب سر ميدھند
دليل وبرھان سفسطه آميز سر ميدھند
ترا محکوم ميسازند
که تو:
"ھمه گناه را به گردن خارجی ھا می اندازی"
چه زمانه ايست نازنين
وقتی عشق ميورزی ومحبت ميکنی
به جرم فحشأ سنگسارت ميکنند
اما بردگی سکس را بخاطر
سود ومنفعت خويش مشروعيت ميدھند
وآن را نياز جامعه انسانی قلمداد ميکنند
وبرای ار ضای غريزه جنسی
امامان ،فئوداالن وسرمايداران
صيغه کردن و چھار زن گرفتن را
مشروعيت شرعی واسالمی ميدھند
چه زمانه ايست نازنين
که جاسوسی ،وطن فروشی
استبداد وجنايت
وسيله زر اندوزی ميشود
وزراند وزی وسيله سرمايداری
وسرمايداری وسيله توليد

سالح ھای کشتار جمعی
وسالح ھای کشتار جمعی
وسيله کشتار خلق ھای جاپان
ويتنام،عراق  ،افغانستان و...
وکشتار خلق ھا وسيله ای
برای سمفونی وارکستر دموکراسی امپرياليستی
نی نازنين !
بايد اين سمفونی واين ارکستر را تغيير داد
بايد از" چھار شقه شدن "نتر سيد
بايد باتوده ھا
به جنگ امپرياليزم" ضحاک" رفت
وبايدکه ضحاک "ماردوش" زمان را
از تختش پائين انداخت
وجھان فارغ از استعمار واستثمار ساخت
جھانی که ديگرکسی بجرم حق گفتن
وحق خواستن به دار نرود
وبجرم محبت وعشق ورزيدن
سنگسار نشود
به اميد روزی
که کمترين نگاه تبسم باشد
و" کمترين سرود بوسه"
وھمه باھم دوست وبرابر باشند .
پاورقی:
 -1ابوالقاسم حسن بن احمد بلخی " عنصری " :يکی از شاعران مدح سرا دوره غزنوی است)ف 431.ھجری  .ق(
– 2حکيم ابومعين ناصر بن خسروقباديانی بلخی) 394ھق481-ھق(ملقب به "حجت"از حکما ومتکلمين ويکی از
شاعران مشھور زمان خود بود.ناصر خسروپيرومذھب فاطمی بود ليکن با مخالفت فقھای سنی مواجه گرديدوامرای
سلجوقی در صد دکشتن اوبرآمدند وی باالخره به يمگان بدخشان گريخت ودرآنجا عزلت جست وبعد از آوارگی ورنجی
زياد که درآخر عمر از متعصبين وساير مردم روزگار خود ديد در" يمگان" وفات يافت.
 -3الھوتی پسر ميرزا الھامی است در سال  1268ھش) 1305ھق و .1885م(در شھر کرمان شاه متولد گرديد.بعد از
شکست کودتای تبريز)  (1301با چند تن از يارانش به روسيه گريخت .وی يکی از معروف ترين شعرای
انقالبی)کمونيست( است که اشعار زيادی در باره رنج ودرد مردم وانقالب وطبقه کار گر دارد.
 -4حسين بن منصور حالج در سال)  244ھجری( مطابق به) 858م ( در طور تولد يفته است در سال )359-351
ھجری( در زمان سلطه عباسی ھا به جرم حق گفتن به دار زدند.
 -5اتحاديه نويسندگان افغانستان يکی از ارگانھای رژيم جنايت کار خلق وپرچم بود که نويسندگان مزدورومداح سوسيال
امپرياليزم درآن قلم فرسائی و مدح سرائی ميکردند.
 6سرمد ،سيدال ،لھيب ،عبداال ، hسلطان احمد از شعرای شعله ای وانقالبی افغانستان بو دند که توسط باندھای وطن
فروش خلق وپرچم اعدام شدند.
" -7ضحاک ماردوش" پسر مرداس يکی از شاھان ستمگر ويکی از چھره ھای ظالم وخونخوار در بخش اسطوره ھای
شاھنامه فردوسی است .روايت است که در دوشانه ضحاک دومار بود وروزانه ھر بامداد بايد دوتن از جوانان پای
تخت قربانی شوند تا ماران ضحاکی آرام گيرند .

