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 بخش دوم

 
آن ثور وپيامد خونبار7د کودتای ننگين منظومه بلن  

 
در و يت ننگرھار توسط بمباردمان محفل عروسی 

 امپرياليزم امريکا وقوای ناتو
 

ر لگر در شرق کشو قوای اشغا  
يگر د  بار  آنجا   رد بمبا  نمود  
ھر روز  لقاعده  ا طالب و بنام   
روز شب وھمظلم وستم ھم کند   
قريه  و  بمبارد ھر روز ده  کند  
ه برد  مثل  کشتار خلق را  کند  

مردم خوش وخندان به يک روزی  
ن دندا و  نبود آنجا سخن از چنگ   

عروسی   جشن  و  شادی سرود و  
سی وطو   وسعدی  سخن از حافظ  

ان  خند و  مست و شاد  بودند  ھمه  
ندان  دچنگ و نبود جائی سخن از   

ن دگرگو  گرديد کبار آسمان ي  به  
ن پر خو  گرديد  ن آسما و  زمين   

ره  طيا   رعد   غرش  ن آسما  به  
ره نظا  نرا آ   بکرد   م ھمه مرد   

بمبی  چند خت  ندا بيا بزد چرخ و  
سنگی   تخته   و  با ھرکمثل    به   

 بمرد عروس وداماد قوم وخويشش
ستان ز دوروگرد  و پيششھمه دو   

و طفلکان بی دست وپا شدس ھربه   
ره  تبا ه   شد ھمه  مردم  به  يکبا   



چھل نفر بيشدر اين بمبارد بمرد از   
ھQک گرديد ھمه يکسر پس و  پيش   

ر کشتا ز من   يم گو عزيزان ھرچه   
ر ا  د کر ر و گفتا عمل ببينيد  د  ر    
 

 بمبارد مان بگرام توسط امپرياليزم امريکا وقوای ناتو
  

م  بگرا  خلق  رد بمبا  کرد  امريکا  
نمو تاريک زمين را مثل يک شام    
ميل  فا يک   ز ا بکشت  را نفر ه  د  

بيل با ا ھمچون  ل  قتا و قتل   نمود  
نه بھا  خود  بر ريزم را بکرد  ترو  

نه فا و  قين  را وطن  لق بکرد  خ   
رت  امپر ياليزم يعنی که جنگ وغا  

ت ر  ساا و  ر ستعما ا  و  ز و تجا  
کشت وکشتارھر روزاست از سخن  

امپرياليزم بود غدار وخون خوار   
يت روز جنا  کند ھر  ليزم امپريا  

نت جز خيا د گر کا ری  ند ارد    
کشور  کشتار خلق  کند ھرروز    
بحری   از ھ گا و گھی از آسمان   

 امپريا  ليزم يعنی کشتار و بمبارد
 بود کار قصا  ب دا يم  با  کا  رد 
 ندا رد   قصه  بمبا رد  خQ صی
 کند  خلق  جھان  آن  را عکا سی

  
ناتوامريکا وقوای ايجادجبھه ملی به کمک امپرياليزم    
 

شد    يکی   ھم  با   ن خائنا   تمام  
شد  لکی   لر وھريک دا  فتند گر  
يگر  د  ر با  يک د  اتحا  ند د نمو  
ر ت بد   و بد   از جبھه   ختند بسا  



ھد مجا و   پرچم و  خلق  بھهج  به  
وبه عايد  به دزدی  شريک ھستند   

چمسوی جبھه است خلق وپربه يک   
بی شرمن  خوا ش ا يگر به سوی د  

تر  بد ھر روز  شود   وضع   مردم  
بتر  ا خوار و د غريب ون گرد ھمه    

ر اکثريت مردم است بی کار وبی با  
ار پولد سرشار و  بود قليت  ا يک    

؟د کردچه باي  
يزا ن چه  با يد  کرد  آخر  ای  عز  

  ن برای  خلق  کشور  از  دل  و جا
چاره  راه  باشد چه   پس  عزيزان  

باره  را دو  حرف  تکرار اين کنم    
ھميشه   م محکو   کنيم ا ر  ز و تجا  

يشه درخت  ظلم  کنيم  از بيخ  و  ر  
گر کار و  کار  حزب  ايجاد  کنيم    

گر ر کا ن و ھقا ن دآ  ھمرزم بود   
ئيم  بھه   خلق   را   بر   پا   نما ج  

ئيم  خلق  ر ا   ھر  جا   نما متحد   
خلق   ر ا   سا  ز يم   بر پاد   نبر  

خلق   ھر جا  غا ز  جنگ  آ کنيم   
گر ر کا و   ن لت دھقا و يم د بساز  

ر براد چون  گر ديم  بھم يکدست    
ازيمبھشتی   در   وطن    آباد    س  

 تمام  خلق  را   د ل  شاد    سا زيم
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