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 توضیح

 

مرگ مظلومانۀ فرخنده در دل آتش نه تنها افغانستان، بلکه جهان 

ماهیت و ژرفای احساسات خشن و افکار خطرناک . لرزاندرا 

مرزهای . سطح گسترده یی افشا کردمذهبی را در افراطی 

را با تعادل و میانه  خشونت و افراطگرایی تاریکمغشوش و 

شیشۀ عمر دیو سیاه و سپید . تا حدود ممکن روشن ساخت روی

مقدس مآب را در دین فروش و خشک اندیشی تاجران  تعصب

و  محافظه کارانبنای کلوخی سیاست . شکست وسیعیح سط

سازشکاران دولتی را که در درازنای جنگهای پیاپی و 

شکل گرفته (  خاصه چند دهۀ اخیر)سده های پسین  بحرانسازی

 . فروپاشانیدبود تا اندازه یی 

و جوشش احساسات عمومی، اعتراض و دادخواهی اقشار طغیان 

اعانۀ زنان در عمل نشان داد که تا مردم و جنبش بی باکانه و شج

هنوز احساس انسانی، عواطف نوع دوستی، رحم و دلسوزی، 

 به فقط نیاز دادخواهی در نهاد مردم زنده است؛ظلم ستیزی و 

تیغ خون آلود خشونت و . انگیزه های واقعی و صادقانه دارد

افراط نمی تواند با رعب و وحشت مردم را از مبارزه برای 

همدردی های اخیر به اعتراض ها و . الت دور سازدآزادی و عد

تابوهای  د که دیگر نمی توان مردم را ازخوبی نشان دا

 .و هیوالهای خودساخته ترساند عوامفریبانه
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 حاصلمردم افغانستان، منطقه و جهان به روشنی دریافته اند که 

ر و ایدئولوژیهای خشونت آمیز، متحج   حرکت های افراطیواقعی 

که با ماهیت و )نگ دوم جهانی بعد از جاسالمی انۀ و تندرو

طالبان، القاعده  (رابطۀ استراتیژیک داشت جهان دو قطبی ریخت

ریشه های اصلی این افکار خطرناک و . دنو داعش می باش

، می باست (در دهه های اخیر)را بار احساسات افراطی خشونت

ر مغزهای ؛ دپیدا کردپاکستان  در هزاران مدرسۀ بنیادگرایانۀ

و دیگر  خشک و خشن افراطیون مذهبی عربستان سعودی، ایران

مردم افغانستان و منطقه . مشاهده نمود کشورهای اسالمی منطقه

در حقیقت قربانی این سیاستهای استراتیژیک طرفهای درگیر و 

  .دالل های سیاسی می باشند

یم افراطی های افغانستان و منطقه رباطهایی اند که به طور مستق

مستقیم از سوی مراکز استراتیژیک اطالعات و و یا غیر

مردم در . استخبارات قدرتهای جهانی کنترول و اداره می شوند

 .واقع هیزم و مواد سوخت این کورهای آتشناک اند

اگر به جنایات طالبان و داعش نیم نگاهی داشته باشید با هزاران 

کرامت انسانی مثال از این خشونت های ضد انسانی و مغایر با 

ده را ـنـرخـۀ فـانـمرگ دردناک و بی رحم. دـویـرو می شـرو ب

می توان به مثابۀ انفجار غدۀ سرطانی خشونت و افراطگرایی در 

افغانستان تمثیل کرد؛ انفجاری که به راستی توانست در سطح 

پردرد  در قلوبیی کشور، منطقه و جهان اثرات عمیق و گسترده 

 .ردم داشته باشدروان های مجروح م و

 وز پنجشنبهر دیگرگاه دردر مدت کمی پس از سوزانیدن فرخنده 

، امواج سیل آسای در شهر کابل خورشیدی 3131حوت  82

عواطف، ترحم، ظلم ستیزی، دادخواهی و ار احساسات، رودب
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عدالت پسندی زنان و مردان در سطح گستردۀ انترنیت و رسانه 

راه افتاد؛ صدها مقاله، ه هان بها در میهن، منطقه و قاره های ج

در این . نامه و نگاره خلق گردید شعر، قطعنامه، اعتراض

مجموعه تعدادی از شعرهای سروده شده را گردآوری کردم که 

قتل نمایانگر احساسات، عواطف و طرز نگاه سرایندگان به این 

از خوانندگان محترم تمنا دارم که به دون . المناک و دردناک است

و تنگ نظری به فوران احساسات و عواطف متنوع تعصب 

 .سرایندگان توجه کنند

 

 رسول پویان

51/5/5931 
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 صالحه وهاب واصل

 

 «فرخنده»فریاد خفه در گلوی 

 !خداوندا بگیر دستم
 ت کتلۀ مردان بیدانشمنم یک زن، بدس

 به من تهمت همی بندند 
 محکومم همی سازند، به کفر دین

 به آتش سوزی قرآن
 بیا مادر بگیر دستم
 که تنهایم، نجاتم ده
 تو میدانی و بابایم

 که من خود طالب دینم
 بیا بابا؛ نجاتم از غضب آلوده مردان ده

 ....که میترسم
 ز وحشت پای تا سر لرزد اندامم

  ...... آهای مردم
 مدد خواهم، نمایش نیست این حالم
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 بیائید این گدا را کمکی بر دامن اندازید
 مدد خواهم..... آهای مردم نیاز مندم، مدد خواهم

 دهید ای بی خدایان گوش، بر عذرم به فریادم
 گناهم نیست، من پاکم

 دروغ است اینکه بر آتش کشیدم، من قرآنی را
 مزن با سنگ بر فرقم

 گد در خاکمکوبم با ل
 مکن بی آبرویم، من مسلمانم، با سترم

 مکن بیرون حجابم را، مکش مویم، مزن با چوب بر رویم
 من هم مثل تو انسانم

 ندارم طاقت این درد را
 !!بهر خدا بس کن

 بیا مادر بدادم رس
 که می میرم ازین وحشت

 نمی بینند چشمانم
 دگر دستم ز کار اُفتاد

 ب چوب بشکستندببین مادر که پایم را به ضر
 بیا مادر ببین کین بی خدایان
 دخترت را غرق خون کردند

 برای حفظ نام شان، بر اثبات مقام شان
 بیا بابا، بیا بابا ببین کز هر طرف، مردی مرا کوبد
 چه دردی می کشم یارب، چه خون بارانم ای مادر

 کشیدندم به بام و در، به زیر سینۀ موتر
 شکست آنجا قفس در سینه ام 

 بغضم گلو بگرفت
 نفس تا می کشیدم، می فشردند با دو دست شان گلویم را

 چه دردی داشتم یارب، چه زخم آلودم ای مادر
 دمی که جسِم از هم پارۀ من را، به بی رحمی

 کشیدند از پس موتر
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 سوی دریای کابل، واااای
 چه خون آلوده بود، چشمانم از فرط قساوت ها

 فرق من می ریخت همی دیدم که پیهم سنگ ها بر
 صدای نارسم دیگر میان سینه ُمرد، از ضرب
 به چشمم هر طرف روئید گل از خون گرم من

 باال ُبرد« نعرۀ تکبیر»مرا فریاد های 
 هنوزم جسم زخم آلود گرم من به آرامی

 نفس میداد و جان میکند
 که زان باالی باال پرت گشتم، در دل دریا

 کس دردمچه دری داشتم مادر، نکرد احساس 
 نفس اما هنوز هم بود، الی پرده های تن

 دمی که روی جسمم تیل پاشیدند
 دلم فریاد ها میشد، کشم

 اما؛ 
 ببستند با لباس چرک و بو ناکی دهانم را

 مرا زیر لباس شان نهان کردند
 که تا آتش بگیرد، جسم من

 دوزخ شود جانم
 نبودی مادرم، تا می کشیدی، زآتش سوزان

 دلبندتتو این فرزند 
 چه دردی داشتم مادر، نکرد احساس کس دردم

 هرآن یک حجره ام کآتش گرفت 
 از درد پاشیدم

 ز خونم رنگ شد دامان فردوسش
 فلک بشکست

 قلب آسمان چون شیشه از هم ریخت
 بهشت آتش گرفت و سوخت 

 از قهر جهالت ها
 اگر من کفر بودم، پس چه نامم این خدایان جهالت را؟
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 ز و برایم دادخواهی کنبیا مادر، بر خی
 بگیر خاکستر گرمم به آغوشت

 بده بر ُضجه های نارس فرخندۀ خود گوش
 که جسمم مرده، لیکن زنده است فریاد و آوایم

 که دادخواه عدالت هاست
 که فریاد همه زنهاست

 .....بیا مادر برای دختر خود داد خواهی کن
 .…بیا مادر برای دختر خود داد خواهی کن

****** 
 

 ؟!!ستی خـــدایا ه

 کین همه وحشت بــــه راه افتـــد! کجـا هستی خـــدایا

 تـــدـاف  م بـــه قــانــوِن، گنــــاهـروانی بـــودن زن هـ

 اتا بــه چنــــد همچون قساوت هــ! کجا هستی خــدایا

 دظلومی ار از تــو، یک نگاه افتــچه کم آری، بـــه م

 ِت زن روا کـــردی؟ـهس چـــرا در ســــرزمین مـرگ،

 که مردی جـای تـــو قاضیست، مردی هم گواه افتــــد

 چـــرا یـــارب در آن صـــدر جهــــان آرام بنشســـتی

 نمی خـــواهی کــه زن هم، دامنت را در پنـــاه افتـــد

 چسان دیدی که این معصوِم معیوب و ز خود بیـرون
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 ش، سیاه افتــدبـــه ضرب و شتم میــرد، سوزد در آت

 کجا شد ای خــدا رحم ات، کجا شـــد عدل رحمـــانی

 کــــه دهشت افگنی، جـایت به قبض روح، راه افتـــد

 چـــرا فـــرخنــــدۀ معصـــوم را کمــبــود عـقــــالنـی

 دلیـل کـفر او گــــردیـــــده در آتش چو کــــاه، افتــــد

 ـارب، غیــــر دربــــارتبدرگـاه کی بـــایـــد رفـت یــ

 کدام است آن قضـاوت گاه، تـــا زن دادخــواه افتـــــد

 الهــــی طـــاقــت من رفـت از دسـتــم پنـــاهـــــــم ده

 ببین کــز رگ رگ جــــانم غـم و افسوس و آه افتــــد

 !کـــه آیــــا« فرخنــــده»دلم صد پاره شد بـر مـــادر 

 دختـــرش بـــر پـــای شـــــاه افتـــــد کجا بهــر نجـات

 دگــــر بس این تعـــدی بـــر زن افغــــان! خـداونــــدا

 که زن را بعـد تـــو در خلق انسان ِعز و جـــاه افتـــد

 دلم خواهـد ببنــــدی این قصــــابــان را بــــه زنــدانـی

 ــاه افتــــــدکـلیــــد درگــــِه زنـــــدان در اعمــــاق چـ

 از غضب لـــــرزد« واِهب»بنام تو قسم یـارب، کـــه 
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 دعـا گویــــد کـــه کاخ این ستمگــــاران، تبــــاه افتــــد

۰۲-۲9-۰۲51 

 صالحه وهاب واصل

 هالند
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 زهره صابر هروی ساجدی

 شهيد ۀفرخنددر سوگ 

 ر لب نهفته ماندـبو م نگفته ـحرف دل

 ته ماندـفـم نا شگـدل یآرزو ایـل هگ

 دمـان شـكس یاـپ بهتماس ـلایك فصل 

 ته ماندـفـم نگـجان جـۀزد، نكر یودـس

 زد بجان منلگد  رعـش نام بههر كس 

 ینجا شگفته ماندابا مشت خشم صورتم 

 كستچنان شا قامت من ر وِ نا مرد سر

 ن همه پدرود گفته ماندـان مـت جاذر
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 ت سوختندـسخ ممتـش سـردم در آتـم

 ته ماندـن بگوش كسان نا شنفـفریاد م

 !تم آیين عاقبتـس ـشی ییرگان وحـگ

 فریاد خفته ماند لیو، ریماكشتند بخو

  یزهره صابر هرو

88/1/8132 
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 عبدهللا احمر

 

مزینی را نقش قر که با خونش در تاریخ جهانتقدیم به فرخنده 

رقم زد، تا وحشت و جهالت، خشونت و نفرت گله های جنگ زده 

 .و خردستیز را به نمایش بگذارد

 

 فرخنده وحشت زده می شود

 

 ی وحشی صفتان امروزهاآ

 بازدارید چوب و چماق هاتان

 نگهدارید مشت و سنگ و لگدهاتان

 جسم علیل از تبار بی پناهان است

 ت وحشیآهای فرزندان دیوهای مس

 دست ها تان بریده و پاها تان شکسته باد

 مریزید برفرق و شانه و گردن

 آن مظلوم سنگ جبر و نفرت را

 آهای تهی مغزان بی مقدار

 نمی دانید که این انسان

 انسان تهی دست است

 نجابت، دست و پایش بست
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 نگاه کنید

  -شرافت می خروشد

 در وجود دردمند بی صدای او

 گناهش چیست؟

 ماری جسم و تعلقش به زنجز بی

 شما ای وحشیان عصر

 مپاشید زهر خشم و آتش نفرت

 بر این وجود بی جانش

 به خاک افتاد و جسمش ُمرد

- به انبار لگدباران و مشت باران

 و سنگ خشم و نفرت 

 ننگ و نفرین زمان برشما باد

 ای زادگان گرگان خشم و وحشت ها

 که می ریزد چرک و ریم کثیف تان

 انسان و انسان بودن انسان بر رخسار

 

 عبدهللا احمر
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 مرگ عاطفه

 به سوگ و ماتم يك زن

 به قلب خفته وافتيده از كارش

 و خواهر  نه تنها مادر

 نه يك خويش و اقارب

 نه يك شهر عجايب

 بل أسمان و هم زمين ،همه

 ...هم دشت و هم كوهسار

 همگى، هم در و ديوار مى گريد

 ...همه باناله و افغان

 آغشته در خونىتن 

 يك زن ۀتن كوبيده و سوزيد

 ...هزاران كس تماشاگر

 يكى با هق هق و افسوس

 دگر با ضجه و فرياد
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 آتش دۀبه سوى مشتى از پسمان

 به موهاى يكى آغشته در خونى

 ...رخسار ناپيدا به جسم له شده،

 وامانده، واجانه بلى،

 ...مى بينند و مى بينند

 ...و آنسوتر

 ...اما كل آدمى،به هي تنى چندى،

 آتش ۀيكپارچ به دل،

 به سينه پاره اى از سنگ

 همه ديوانه و الدنگ

 پرآژنگ دهن كف كرده و رخسار

 :به همديگر همى گويند 

 ...كافر بود كافر بود،

 كالم لْلاه سوزانيد

 تو خود ديدى؟ يكى پرسد،

 ؟...چگونه آتش اش زد
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 بهتان همه افسانه و

 ...سراسر واهى و كتمان

 تو اى بيمار تو اى مادر، خواهر، تو اى

 ؟را نفهميدى مگر اين

 دراينجا و دراين دنيا همه ديوانه ساالرى

 همه گند است و مردارى

 ...نه قانون و نه پاسبانى

 دراين شهر عجايب

 در اين شهر غرايب

 كه قربانگاه عدل است و سخاوت

 ...كه قبرستان مهر و عا طفه باشد

 برو باعالمى اندوه

 عالمى رؤيابخواب با

 تو اى خواهر تو اى مادر

 تو اى قربانئ خشم و جهالت ها

 ...اما ،سخن بسيار است
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 در اين دفتر نمى گنجد

 در اين دفتر نمى گنجد

 مارچ٢٢ویانا 

 

 



 13 

 

 

 
 نور احراری

 
 در سوگ فرخندۀ شهید

 ـالـــىـاریــخ بشـــــر نبـــــود مثـبـــــه تـــ

 ـن رفـتجنـایاتى كـــه بــــر این ســـرزمیـ

 تــاریخ ســت زان بـــدتـــر بـــهـثـالى نیـم

 از آنچــــه بــــر ســـر این دخـت دیــن رفت

 كـستنـــدســـر و صــــورت و انــــدامـش ش

 ز اوبـــــــاش و اراذل ایـــن چنـیــن رفـــت

 ــرش راه سنگ و چــــوب بیجــــان پیكــبـ

 ن رفــــته تــــا خـــــون او روى زمیـــزد

 ـشــــــون پــــاكـــا خـبن ــبیـــالــودنــــد تـ

 كه تا خون از ســــر و روى و جبیـن رفـت

 ـش او راــــاال نــعـــفــــراز بـــــــام بــــــ

 فكنـــده بــــــر زمیـن، آه از زمیـــن رفـت

 مـقــــــام و ارزش انســــــــان و اســـــــالم

 نمــــوده زیــــر پــــا مـــــا را یـقیــن رفـت

 كــه ایشــــان نیســـتنــد انســــــان ولـــى دد
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 همـــه كـــردار شــان از روى كیـــن رفـت

 ــه هــر سنگى كــه فـــرقش را شكستنــــدب

 دل ســـنگ آب گشـت و بـــر زمیـن رفــت

 همـــــان نــــاكس كـــه خشتى بــر تنـش زد

 بـر او صــد لعن و دو صـــد نفـرین رفــت

 دلـــم شـــــد آب از قتـــلــش خــــــدایــــــــا

 ـتشــــــرار آه تــــــا عــــرش بــــرین رفـ

 تمـــام فكـــــر و ذهنــــم در غـــــم اوســـت

 چهــا رفت بــــر وى وبــر مــا چنیـن رفـت

 چـــو دیــــدم بـــر رخ او خــــون دویــــــده

 بــرایش ســــرخ رویــــی هــــا یقیــن رفـت

 گـــروهــــــى نــــابكــــــار و مـــــردم آزار

 ضــعف دیــن رفـت جنـــایت هـــــایشـان از

 چــو خـونیــن پیكـــــرش آیـــــد بــــه چشمم

 خـــدا دانــــد چــــه بـــر قلــب حـــزین رفت

 زدنــــد آتـش بــــــه بیــــجــــان پیــكـــــر او

 بـــر آمـــد دود و تـــا جـــان آفـرین رفـــت

 ـدشهیــــــد راه حق فــــــرخنــــــده بـــــاشــ

 شهـــــادت از ازل بـــــــر وى همیــن رفت

 

 نور احراری عبدالعلی
 8132 مارچ 88 
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 عزیزهللا ایما

 

 
 فرخنده

 

 تن سوخته است

 ده اندبر شانه هایی سده ها ستم تاریخ را کشی

 فرخنده

 کابل شرمندۀ تو خواهد ماند

 و من

 شرمندۀ غیرت مردان سرزمینم

 

 عزیزهللا ایما

۰/5/5939 
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 رسول پويان

 

 شقایق سرخ بهار

 فـرخنده گر شـقایق سـرخ بهار گشت

 آری شـکـوه اللـۀ روی مـزار گشـت

 عـرش خـدا به لرزه در افتاد، آخ آخ

 آنـدم کـه آتـش از دل او آشـکارگشت

 تـار دل تـرازوی عـدل خـدا گسـست

 ابلیـس تـا بـه شــانـۀ آدم سـوار گشت

 بـا نـام دیـن بس که جـفـا و سـتم کنند

 روح خدا و قـلب پـیامـبـر فگار گشت
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 چشـم فـرشـتگان خـدا بحـر خـون شـد

 د وطـن جـان نثار گشتتا دخت پاکزا

 در زیر نام دین و خدا ظلم نا رواست

 این بار نورحق بدر از قلب نار گشت

 فرخنده سوخت گرچـه زبیداد جاهالن

 مهِر همیشه در دل صدها هزار گشت

 گر سوختند اهـل شـقاوت ورا ز کـین

 ازشعله های پاک وطن الله زارگشت

 بهـر رضای داعش ملعـون و طالـبان

 افه در ستم و انتحار گشتاین هم اض

 ازخشم وکین وعقده شود آدمی خراب

 لیکن زمهر وحلم و سخا نامدار گشت

 رسول پویان

9  /5  /5931  
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 بهنام چنگانی

 

 فرخنده شکسته ی بهار شاخسار 

 زماِنه ی بیمار و اسیر ما

 یکسر

 .دچار کینه و ذات عقرب هاست

 گمانه ی کر و کور ربانی ما

 پرپر

 .گرفتار نیش مار کبراهاست

 و سادگی انسان

 در این میانه

 .دریغا، مونس ددها و دیوهاست

https://jahanezan.wordpress.com/2015/03/25/12345-3492/
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 در دشِت خشک بی دادرسی

 دیریست مهربانی،

 .اسیر دشمنی داِل فرقه هاست

 خونخواری در زمین، و

 هیهات

 جنون و جهِل تاریک می کارد

 جنگ و جهاِد کور می زاید ـ

 .و دشنه ی نادانی بر چشم خرد و روشنائی ها می کاود

 شاخسار شکسته ی بهار فرخنده

 بر پیشانی بی آبروی عصر ما

 .یادگار تن لگد مال خیلی از زن هاست

 سمفونی شوم و شیون فرخنده،

 خوانهای خرد شده ـفریاد دردناک است

 .جاِن جوان زنده بگور بسیاری از دخترهاست

 روح و روان سنگسار شده ـ

 جگر خشک و به آتش کشیده او

 .سرنوشت همه ی اسیران و بی پناهی هاست

 یان چنین مرثیه های شرمناکبانیان کین و راو: های

 با این بربریت مدعیان آسمانی،

 با این شقاوت جانیان

 ت درندگان هولناکبا این همه قساو

 :بگوئید

 چه سان بهار امسال با گل ها و شکوفه ها

 رنگین جامه شود؟

 چه سان نوروز، پا به زاِی جوانه ها و الله ها شود؟

 این ننگِ تاریکی از چهره ی پلید فصل درنده
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 .هرگز فراموش نور مباد

 این شرنگ حماقت از یادهای ژرف دلسوخته

 .هرگز پرت و دور مباد

 1934فروردين  9نگائی بهنام چ
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 ابراهيم ساغری

 بـيـاد فرخندٔه مـظلـوم

 ونـندٔه خـرخـت فـدمـارا مقـبه

 رٔه خونـنماد هفت سين برسف 

 مـوی غـرزانـيه زده بـهمه تک 

 چشمٔه خونجوشه از زمينت ب 

 مکدر يد شـلقای ماه و خورش 

 ر رخ کشيده پردٔه خونـق بـاف

 غداشده افزون به قلب الله صد

 گريست نرگس بداغ اللٔه خون 

 ليالان ـد زلفـشته شـخون آغه ب 

 ٔه خوـوانـهمه مجنون عشق دي 

 باغ هـا شـد به حـال بلبلا ـجف 

 در النٔه خون پرفشـانتو ـپرس 

 مست وخرامانسرنشسته شيخ  
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 ونـادٔه خـش بــخياليده ـوشـنب 

 دانـجنبانند مريبردش سر ـبگ 

 ونکمان صبابٔه خدرچو تيری  

 لمانواعظان از حور و غ نوای 

 قٔه خونـان در حلـطلسم مظلوم 

 استمی رنگ عشق ساغردراگر 

 ونـٔه خـانـيمـپ بنوشــد اهـل دل 

 شقسنگر ع درما سر دهد  یشه 

 ونـخ ـۀانـش بـه زلفـانـش گذارد 

 غريبیای شمع هجران از بسوز 

 ٔه خونــوزد پر پروانـسی م که 

 ها شد يکی فرخنده بود فرخنده 

 رخندٔه خونـود فـگل شهزاران  

 ـريــاد داردــم بـر يـاد او فــقـل 

 ونـٔه خـد افسانــشرياد ـهمين ف 

24/9/2115 
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 هرویقيوم بشير

 داد خواهی

 دارم خدا  خدا    من هموطن 

 دارم دوا  بی  رد د   و   ناله

 سالها شد که خانه ویران است

 است اسیر شیطان  ما  دولِت 

 قتل وغارت ز بس فزون شده

 واژگون شده مردم چه  بخت 

 من چه گویم که غصه ها دارم
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 دارم و قصه ها  ها  درد دل 

 شام نوروز زدست حیله گری

 پدری   زنده گانی  سیاه  شد 

 پریشانست   بی نوا  مادرش

 حیرانست   یرغم است واو اس

 افگندند به آتش  را  دخترش 

 نامردند ز بسکه  این خبیثان 

 لعنت حق به پیرو رهبر شان

 شان سنگر  بر جنایت گران 

 دست طالب زپشت سر بستند

 این کسان بسکه عهد بشکستند

 ازخدا همی خواهم«بشیر» ای 

 دلخواهم   داد عدالت و  یک 
 
 «هروی » قیوم بشیر 

 استرالیا –ملبورن 

 5931سحرگاه سوم حمل 
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 فریاِد مظلومان

 سرا پایم  درد بگرفته  چه گویم  نمی دانم

 ز بیدادی که بنمود روزگار بر شهر زیبایم

 منم فرخنده، فریادی که ازدست ستمگاران

 به حیله آتش افروخت ابلهی برجسم تنهایم

 بر دیاِر ما  می بارد ز اندوه  و ناله  فغان

 دالرایم   خاکِ   در  شیادی   یقربان   شدم

 که روزی از گلو گیرم  منم فریاِد مظلومان

 فردایم به نزد حضرت داور یقین در صبح 

 دادی  چه بینوا زن را حیات از بهر   خدایا

 که دایم اشک ریزد دیده اش چون موج دریایم

 گذشت وانگه که دختر ننگ دنیای جهالت بود

 ملک آبایم زان جاهالن همواره اند در ولی 

 و بن برکن خدایا ریشه این ناکسان از بیخ 

 که تاآرام شوداین خانه واین دشت وصحرایم
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 نفرین فرست بر قاتلین دخترمیهن« بشیر»  

 که می گوید پارسایم ِر بیدین ـاحـم بر سـو ه

 «هروی » قیوم بشیر 

 آسترالیا –ملبورن 

****** 

 وادی گرگ ها

 کنید دوستان یکجا شوید غوغا 

 پیدا کنید به ما  دردی  دارویی 

 از رئیس ومعاون و حتی وزیر

 رسوا کنید یکبارگی  را  جمله 

 لکه دارگردید ورفت کابل  نام 

 کنید گرگ ها  وادی  آنرا  نام 

 را  دیوانه  جادو گر  ساحر و 

 کنید باال  جمله را بر دار حق 

 گویید سخن بر رئیس مملکت 

 بی پروا کنید شکوه از نیروی 
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 مرد وزن یکجا شوید با همدلی

 همچو مجنون قصه از لیال کنید

 نام سیمین را برون سازیدزشهر

 کنید  در دریا  غرقه  با نیازی 

 مفتی شهر را که میترسد زجان

 کنید مرکبی سودا  با  بیدرنگ 

 خون ناحق لکه داربنموده شهر

 کنید  احیا   را   رفته   آبروی

 «بشیر» سینه ام ازغم میسوزد

 کنید شیدا   دل با   مدارا بس 

 «هروی » قیوم بشیر 
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 بری. ف

 شهيد فرخنده

 انسان نما ها

 ن انسانأــــــــدارند نسبتی با شــــــن

 زحیــــــــوان بـد ترند این نسل دیوان

 همه غیض و شرار و نفـــرت و کین

 درنده خصلت و بی رحـــــم و بد بین

 ی و وحشــتبد یــــــــدم آنچه از پست

 نه دیـــن است و نه ایمان نی شرافت

 تنـــــــی چندی به ظاهر شکل انسان

 ولی عـــــاری زعقل و فهم و وجدان
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 بنام دین تنــــــی وحشـــــــی و بیمار

 بیفتـــــــادند به جـــــــــــان دختر زار

 به زیــر ضــــــربات وحشیـــــــــانه

 و انـــدر میانهنمـــــاند جـــــز نعش ا

 ولی این دژخیمــــــان دیــن و ارشاد

 زعطش وحشـــت و از روی بیـــداد

 به آتش در فگنــــدند نعـــش بی جان

 بـــــرای تطمیع آن نفس شیــــــطان

 بهای دولــــت اسالم چنیـــــن است

 به باطن زهر به ظاهرانگبین است

 فریب خــــــلق می باشد به اقـــوال

 زجر و ستـــم پیداست زاحوالولی 

 جهادیـــــــان چو بر قدرت رسیدند

 به نـــــــــام دین زارزش ها بریدند

 نیامــــــد جز فساد و وحشت و درد

 همه بی غیرت و بی ننگ و نامرد
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 به پا خیـــــــز هموطن ازبهر آبرو

 ستیـــــز با ناکسان پسـت و بی رو

 بری گوید هزاران لعــــن و نفرین

 برین بی غیـــــــــرتان پست آئین

 بری. ف

 8132مارچ  81 – 313۱دوشنبه سوم حمل 
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 عزيزه عنايت

 دخت وطن زیــاد تو شبها گـریستیم

 با آه وسوز وناله چو دریـا گریستیم

 چون اللۀ بهـارعــروس چمن شـدی

 ا درغمت به ماتم وهرجا گـریستیمم

 رفتی توسرخ رو، شقایق شدی بباغ

 ما جمله از برای تـو یکجا گریستیم

 را داد جاهالنکه ت ه ییالنبردرد و 

 گریستیم گل زیبا زان نا امیدی ات
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 آتش زدنــد پیکــر گلگــون نــازتــو

 مـا سوختیم وبا غم و سودا گریستیم

 بهــار غم آن اللـۀ از زیزهـع ای وا

 بـا سیل اشک درهمه دنیـا گریستیم

           

 عزیزه عنایت

8۱ / 1 / 8132  

  

******* 

 

 فرخنده

 یــده ـۀ درخــون تـپـصــدای نـال

 دهـیـنـد شـش میـان وحـشتـی می

 یکی بـا چـوب میـزد پیـکرش را

 رش را ـبا کفش میکوبید س دیگر

 ـدد بــود ـامیـد مه نگـاه هـایـش بـ

 سو برسرش سنگ ولگدبودزهر
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 نبــود مـردی سپر گردد بـرایش

 ـشـرهــانــد جــان او بهــرخـدای

 زدنــد آتش وجـود نـازنـیـن اش

 ن اشـگرفتند ازکفش جان شیری

 بـیـا فــرخـنـده بـنگــرازغـم تــو

 بـه هـرجا گـریه است و ماتم تو

 وان اه فــرزخـونـت سـرزنـد اللـ

 خت افغانالله شدی ای د توخود

 ؟ کـم بــود اللـه دربهــاران ـگـرم

 که ازخون تــو رنگین کـرد دامان

 گـل صف شقــایـق وار رفتـی در

 کـابــل  هــرـببــالــد ازتــو دایـم ش

 م درایـن فصل نــو و نـو روزعـال

 تـو ازغم چـه دلـهـا می تپـد بهـر

 دلـم تنــگ است ازجــورزمــانــه

 هـانـفس است و خدایا این چه ظلم
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 شـنگی نهـادی جـای قـلبــرسـمگ

 کــه آتش زد به جــان آن پـریوش

 و نیسان ـبـارد چ اشک می عزیزه

 داز دخـت افــغــان زمـرگ جـانگـ

 عزیزه عنایت 

 هالند 8132 / 1 / 8۱
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 مهر انگیز ساحل

 !! یی از یادداشت های فرخندهگوشه 

 

 … انسانیت ۀدرمیان شهیدان ر

 ! من فرخنده ترینم

…………….. 

 نوروز حرام نیست،

 ، نوروز را مگر نا مردمان

 بخاطر ریختن خون

 و پاشیدن خاکسترم

 !واقعآ بر مردمم حرام کردند

 !! خانه ء شان ویران باد

………….. 

 

 در دریای کابل که سالهاست
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 …آبی جاری نشده

 !…امسال خون من جاری شد

………… 

 مرا به جرمی که نکرده بودم کشتند

 ! ، برادران منخواهران من

 … دیگر بس است

 دیگر اشک برسر خاکسترم نریزید

 جهالت شدم من که خیرات راه

 … شما بپا خیزید

 نگذارید فرخنده های دیگر 

 …در سر زمین ما

 !! زیر زمین شوند

 
 مهر انگیز ساحل

84/1/8132 
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 احمد محمود امپراطور

 

 جاهل دُون اگـــــــــر مال باشد

 دـاشـنـــــــــه برمال بمحشر فت

 دست سخیــف اگر افتده دین ب

 ظلــــم و بیــــداد و ناروا باشد 

 بوفا عهـــد کی تــــــوان کردن 

 د ـست و بی حیــــا باشـجلب پ

 رمــــه ای گوسفنــــــد پندارد 
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 مردمــــــان که بـــا صفا باشد 

 لقمــه جوی و کثیف و بیمقدار

 ه چار پا باشد در پـــیء جیفــــ

 ظاهر آرایی، خود پسند و رجیم

 د ـولــــد و زانـی پیشـــــــوا باش

 به لب حرف قــرآن به دل کینه

 کر و ذکــر کار نابجـــا باشد فــ

 ل ـراستی نیست در بیان و عم

 تیــر خم خورده کــج ادا باشد

 مــان منی ـمعــدِن کبـــر و آس

 د ـاشـقـــط خـــدا بـنعــوذباهلل ف

 ریش و عمامـــه بایــد آتش زد 

 هرچـــه در زیـــر این بال باشد 

 ود پرسانـخون مظلـوم کی ش

 دـفـــا باشـتاکه بی رحمی و ج

 دست بردار و نالــــه کمتر کن 
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 محمود از بد عمــل جدا باشد 
—————-– 

 
 هجری خورشیدی 313۱( فروردین) حمل  1۱سه شنبه 

 میالدی  8132رچ ما 8۱که برابر میشود به 
 سرودم

 احمد محمود امپراطور
 افغانستان/کابل
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 شهال لطيفی

 

 (فرخنده) ۀ فاجع
 

 یک خواهری مجروح آهِ 

 قلبم را درید

 در شبانگاهی

 که از آسمان بی نور 

 غم می بارید 

 و نگاه التماس درونش

 فقط  

 در دستان مادرش گره خورده بود

 با یک امید
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دو سه مرد ( فرخنده)بی رحمانه ای کشتار و مرگ  ۀدر فاجع

افراد و  توان در همه وحش را میتبربریت و . ت نیستندمالم

با نظاره کرد؛ آنانی که بودند،  زدهکه دور و برش حلقه جوانانی 

کوبیدند، لگد زدند، سنگسارش کردند،  بی اعتنایی محض وی را

جسد نیمه جان وی را بر زمین کشاندند و سرانجام تن شکسته و 

و هم اشخاصی که از هر کنج و  -فروریخته اش را آتش زدند

دست، رویدادها را ظالمانه نگریسته و  کنار با کمره و موبایل در

همه آنان را  ؛از پا افتاده نرسیدند یبه داد و فریادهای معصوم

  .گنه کار دانستباید 

هیچ کدام  ا  اگر شرافت انسانی از درون شان منهدم نشده بود، مسلم

 .وحشیانه، بی باک و خاموشانه فقط نمی دیدند ۀبا دیدن چنان حادث

قربانی  «یبانو»لب آگنده از درد برای آن ق آه و افسوس من با

شده و به آرزوی بیدار شدن نجابت و حس آدمیت در همه خرد و 

 .کالن

 
 شهال لطیفی
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 خشم انسان سوز 

  
 !تو ای انسان نا آگاه

  تو ای گمراه میان جنگل وحشت
 زخون این سیه روزان چه حاصل میشود آخر

  بجز یک نام خون آلود و دستان کثیف

  ر صفحه تاریخ این میهنب

  به هریک مسجد و منبر

  هزارانی کتاب و آیت از قرآن فروریخته

  و در هر خانه و پسخانه افتاده

  به بازار نیز فروشند صدها قرآن

 مگر آیا ندانی وحشی خلقت؟
  تو یک انسان و قدرش را

  خدایت در همین قرآن

  نامش نهاده اشرف المخلوق

 ! تو ای جانی

  شت فزای شهر ویرانهتو ای وح

  ز قتل زن به هرنام و نشانی

 سیر خواهی شد؟
 ! تو ای جاهل

  کجا کس تا هزاران سال میداند

  ز قرآن معنی و مفهوم انسان را؟

  زمغز کور و چشم خیره، قلب سنگ

 کجا آگه شدید مفهوم قرآن را
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  بخوانید و بدانید این

  که انسان برتر از هر آیه و هرسوره

 . ران استو تنویر ق

 . و قرآن از برای نسل انسان است

 تو میدانی؟
 ! که خشمت، روسیاهیت

  بروی صفحه تاریخ میهن تا ابد باقیست

  و این بار انتحار و آتشت

  قلب حزین یک زن معصوم را سوزاند

 و اینجا گلخن معجون ادیان، مملو
  از انواع قهر و خشم وحشتزا

  کتاب خاطرات نسل فردا

 . ت و ننگ مسلمانان افغان استاز زمان وحش

  تراژیدی انسان است

  خشونت ننگ تان بادا

 ! هزاران سنگ بر مغزان بی فرهنگ تان بادا

 

 عزت آهنگر نیزک

 ۰۲51مارچ  ۰1
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 هنیفرخنده مادرم   

 

 ایمادر آر یا اال

 بارد یم ادیچرا زکوه ودمنت فر 

 خلقها بسته، بدر ظلم بشکسته یگلو

 گله سگان چنین بیداد می بارددست تا زیان،  ز 

 اگربرۀ مظلوم راکشتید به آن هللا اکبر صدا کردید 

 کردید نوا  هم را با خود  خود خدا  ظلم   به

 اگرفیرراکت برشهر ریختید به آن هللا اکبر صدا کردید 

 !که گویی 

 بازبان خدا شما خلق را تباه کردید  

 اگربودای بی زبان را برخاک ریختید

 فناکردید به نام هللا اکبرصداکردید تمدن را 

 اگرعاشق معصوم را که به عشق پاک دل باخته  

 ازعشق جدا کردید باسنگ به مرگ مبتال کردید  
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 بازهم به نام هللا اکبر خدارا صدا کردید 

 بدست تان سنگ شیشه ها رابشکستید 

 به هرجاشمع را دیدید خاموش کردید 

 ید شب یلدا را به نام هللا صدا کرد 

   همه چوروچپاول را به شهر، شما بنا کردید

 نه درماند، نه دروازه برای ساکنان شهر 

 شهرکابل را به نام هللا اکبر فنا کردید

 آغازچوروچپاول را به نام آن خدا کردید 

 !بس است ظلم 

 شما فرخنده ها را تباه کردید 

 بنای اسالم را با این ظلم مبتدا کردید

********  

 ريزی  عاشقان  تازی خون  چند حرف  ی باايازنياز

 اين سفسطه را برتن زن افغان دوزی به حکم قرآن نه تو

 کردی   از کجا را  بلدنگ  اين  ميدانی تو  ايازی 

 ازخون ملت مظلوم که خون ريختی ندانستی، چها کردی؟

 آی، بودی   اس،  نوکر آی،  تو 
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  کردی  شراکت را بنا  با سی، آی، ای  و اکنون

 خون هر افغان چها کردی  برای ریختن

 کردی   جا  بی  و تبلیغ  خوردی  نان مفت 

 تن  و هزاران  جان  اال ای مادر میهن، فرخنده

 در آتش   سوختی  و  گشتی   به خون آلوده 

 بی فرهنگ، این مالی بی میهن   تازیان  ازدست این

 آزاده گی است ترا ای دختر شاهنشاه این میهن
 

 ساحل ونیهما

 ۰۲51مارچ  ۰1

 

****** 

  

 یند گریز از

 !بيامادر

 ! بيامادر

 ببين که دخترت درآتش نمرود می سوزد 

 چراغ خانه ات باسوز دل پردود می سوزد 
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 ! ببین مادر

 انسانیت دراین خطه خاموش است 

 خروش است  در سراسر جنگل وحشت، مست و

 خیابان غرق خون گشت 

  عبادت گاه رودبار جیحون گشت 

 من  همه سنگ و کلوخ و چوب ریخت بر

 تنم از انسانیت گریخت، از من بیرون گشت 

 !بیامادر 

 ! بیامادر

 موتر شیاد می سوزد ببین دخترت در زیرتایر 

 زهرجا توته توته این تن با فریاد می سوزد 

 مرا پاشید  هماندم که تخته سنگ فرق سر 

 درون خانه ها مادران زغم صدبارجوشید

 !! نسان؟ همه حیوانکجاست ا

 سراسر جنگل وحشت 

 غروب ومحو انسانیت 

 !ببین مادر 
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 دخترت درآتش این دین می سوزد  

 همچو من صد ها دختر دیگر 

 در این آیین می سوزد

 من از این دین گریزانم  

 دین گشته آتش جانم 

   من پشیمانم سراسر 

   ازآنکه من مسلمانم

 

 همایون ساحل

 ٢۳۰۲مارچ  ۰۳
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 محترم حسن شاه فروغ

 فرخنده را نسوخته

 ایمان سوخته اند فرخنده را نسوخته،

 قرآن سوخته اند قارى و سی، پاره ز

 تـِق یکتا که اکبر اسـز ناِم پاِک خالا

 وخته اندـرِد ُمسلمان سـُدخِت خلیل، ف

 شَود ُمدام  ، میتأکید بر حجاِب زنان

 ان سوخته اندـد حجاب، نمایـآتش زدن

 گناه چیست فریاد مى نمود که ُجرم و
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 ریان سوخته اندـه وگـبا آه و دردو نال

 دین و معرفتخبر از سنگین دالِن بی

 وخته اندـرآن سـرِو قـن و پیـامی دیـح

 شرم وحیا و عزت و ناموس بباد رفت

 و غیرِت افغان سوخته اند وقار ننگ و

 فروغ َود، کاین چنینـار بـن اولین بــای

 ُحرمِت انسان سوخته اند نشان و نام و

 کابلسن شاه فروغ ح

1 / 5 / 5931  

 

****** 

 

 نسِل قربانى

 

 بودخاکم پریشانى ن کاش میدیدم که در

 این جنایتها و جنگ و خانه ویرانى نبود

 نـتیم اندر وطـگر برادر وار باهم زیس
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 یطانى نبودـو پیشه ش و انفجار انتحار

 ى گرعشق وایمان ومحبت داشتیمیزره 

 چنین وجدانها در سینه زندانى نبوداین 

 ن و ایمان سالهاـم بناِم دیـآنچه را کردی

 بوددین وایمان وُمسلمانى نراه و رسم و

 بناِم خالق و میهن بپا مى خواستیم گر

 هریکى ما را بُجز افغاِل رحمانى نبود

 ور نبودیم ما غالِم اجنبى و زیر دست 

 قدرِت بیگانه گان درخاک دورانى نبود

 ود بنفع دیگرانـمناِن خـم دشـگر نبودی

 ِت ما ِحنا بخوِن نسِل قربانى نبودـدس

 دىدسِت خود بُ ه ور زماِم اختیاِر ما بَ 

 و طوالنى نبود جنگها هم اینقدر ُدمدار

 همِت اجداِد خود میداشتمو  گر غرور

 ر بپای داِر ایرانى نبودـم سـیک جوان

 ل دامنگیِر ما از سالهاـور نبودى جه



 58 

 م این مردِم جانى نبودـقاتِل فرخنده ه

 داشتى می فروغ  آفتاِب زندگى بر ما

 وِز روشن برسِرما شاِم ظلمانى نبودر

 

 فروغ کابلشاه حسن 

 ٧/5/5931 

****** 

 

 دردم ُپر مردِ  منهم که گویم می کشم خجالت

 مردم نا خیلِ  و قبیل و قوم همین از که چرا

 إنسانیم نسلِ  ماهم که گویم می کشم خجالت

 چراکه نزِد انسان هاى دگر سخت رنگزردم

 

 حسن فروغ
  5931 حمل 55
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 حضرت ظريفی

 نوای مال امام مسجد

 رمـت نفس کافـرم از دسـر سـد بـهر چه آی

 ال منـاعممیخ تابوت ار شود حق است بر

 ت نکاحــم وقـــنـک وت میالـرآن تــت قـآی

 ال منـتمـر دسـن تقسیم بـد ایـم باشـتا حالل

 انـت هـم اسـر مقتدی حکـتا امام مسجدم ب

 نـوال مـاق ر گفته وـر بـجده آرد پشت سـس

 شوق من شهوت هوایم لذت نفس است وبس

 از چه می پرسی دگر تو حال من احوال من

 دمــــجـسـمام ــال امـــرم مــبـغـیـــد پـنــسـم
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 ال منـن جنجـال مـر از حـذر دگـمقتدی بگ

 راـار مـتـی انکار گفـنـر کـد گــاشـر بــفـک

 ال منـبـند اقـر مسـکنند ب ارت میـسـسنگ

 حضرت ظریفی
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 سيد همايون شاه عالمی

 

 مالی منافق

 آدمکش رزیل دروغت چه ها نکرد

 ال نکردـرمـو بــت تـِش رذالـز آتـج

 رشته ییـبا یک دروغ قتل نمودی ف

 دعا نکردآنکس که جز بخیرمن و تو
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 یـنه یـتـه فـدی بـیـاِد کاذبی که کشـریـف

 ردـدا نکـرِم خـــی که شـردم کثیفــر مـب

 جانش همی زدنده ب به فرق و فرخنده را

 ی خود را بجا نکردیک مرد خوب مرد

 خوشی زچه؟مصروف فلم گیری همه در

 که یک زن است یکی هم حیا نکرداز این

 ودـنم تی خنده میـر صفـس خـولیـدیدم پ

 دا نکردــردمی را و صــرد مـنک ـیمنع

 دان گروه لعین یار و یاور ستـم بـاو ه

 دا نکردـرانی جـتنه گـتنه را ز فـون فـچ

 یفی راـف و نحـیـِم ضعـسـد جـش زدنـآت

 ه منع بال نکردـود خدا، زچـوش بـامـخ

 یـدانمـن نــَود مــان بــه امتحـارب چـی

 ردـا نکـهی انتهـچگـت هیـمی که رفـظل

 از دست این مال و چلی قلب ما بسوخت

 ری بما نکردـیـستی که خـای پـز انتهـج
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 ودـیارب به حال ِ اشک همایون ببین خ

 ا نکردـنـتـو اعـتـه ده که بـزا بـاو را ج

 سید همایون شاه عالمی

84/1/8132 
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 نورلْلا وثوق

 دست خودرا بیش ازین باال کنید
 

 دـود را وا کنیــردای خــف ِع ـطال

 دـکنی اـرای مــب ذی ــویــِر تعـفک

 دـای وده ـم بـگرچه رسوای دوعال

 بیش ازین خودرا کمی رسوا کنید

 باهنرهایی که مخصوِص شماست

 ا کنیدـزیب  ود ـب ازیبا ـن ه ـرچـه

 ه راـتـسـن خـیـرزمـــس آِه  روِد 

 دـکنی ا ـدری ا ـوِن مـیِل خـفـاز ط

 تکراری استحرِف طالب کهنه و

  دا کنیدـیـپ تری  وـن سوژه های 

 گذر راه داعش را درین کوی و

 دـیـنـه واکـیلـاهزاران مکر وحب

  ویی نماندـب رــرا اگ اـگلشِن م

 ا کنیدـویـود بــنِد خـوای گـا هـب

 د گیرتانـامـزی نیـیـر چـنقد اگ
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 سودا کنید نسیه مارا بعد ازین 

 ضمیِر کیسه جای زر نماند در 

 ا کنیدـان جـده ی تـواِل دیـدرج

 وَیل ن چاِه رود را در  بیژنان

 دـا کنیـذر اژدرهـن نان راـبهم

 دگیـان زنــجه با زد ـتیــس تا

 دـنیـال کـاره رامــچـیـِت بـلـم

 دـرده ایــب را ن ماــآبروی دی

 چاره ی خودرا زاین دنیا کنید

 بازاِر هوس  ن ـتـدرم شی ـآت

 کنید برپا رـروِز دگ رـِل هـمث

  دـهمسوِی جهِل جهان گرده ای

 ا کنیدـوغـغ همصدایی باشِب 

 فرخنده نیست ما دگر  هاِر نوب

 روا کنیدـاری بی پـزان یـخ با

 دـته ایـشـا گـِر تماشـهـِو شـتابل

 دست خودرا بیش ازین باال کنید

… 

 نورهللا وثوق

 فروردین 2 چهارشنبه
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 عبد الجبار توکل هروی

 

  ! سابقه اجعۀ عجیب وبیف

 

 ه میان ـۀ عجیـــب آمـد بـعـاجـیک ف

 انـه جهـکاین فاجعه بی سابقه باشد ب

 مـاوباش ونفه ه وـایـرومـیک جمع ف

 جوان از پیر و یک عــــدۀ بی شعور

 سنگ وکلوخباچوب وچماق ومشت وبا

 زنی با ایمــــان بردند هجــــــــوم بر

 فگندندا اـرا زپ شــتم و ا ضرب وـب

 رآنــن زن قُ ـش زده ایـد که آتـنـگفت
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 ین کردندـرخ ماشـوانگاه به زیر چ 

 آن جسم نحیف را که گردد بی جان

  دــدنـنـپیکر او افگ ر وـآتش به س

 ادانـروه نـام آن گــر عــدر محض

  ریادیـت چنان فـاس هگوشی نشنید

 انـان از ضربـنـچ اده آنـتـقلبی نف

 جا بودند ز آنس نیـولیـده پـیک ع

 و نا فرمان بی ثمر  و اره گرـنظ

 ن مردم راـگویی نه محافظند ای  

 انـریـن جـتند بر ایـی نگذاشـوقع

 شهری که پولیس بیسواداست ونفهم 

 ملکی که مخالف اند جمعی به زنان

  این وضع ادامه تا کجا خواهد داشت

 توان مرد دگر تاب و نبود به زن و

 دی آزادرـدر کشورخویش نیست ف 

 درخانۀ خویش نیست درامن وامان

  ای وای بر این دولت واین امنیت  

 دولتمردان ای ننگ براین نظام و  

 ت کارانــازات جنایـر مجــاز به

 یم از پیر وجـوانـتـدالـخواهان ع

 عبدالجبار توکل هروی 

 ۰۲51مارس  ۰۲هامبورگ 
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 «عزيزی» محمد عزيز 

 در رثای خواهر شهید فرخنده

 که قربانی جهل وخرافه گردید
 

 رخندهـام فـنه ـِر ما بـواهـخ

 ندهـبـک زیـیـاِی نـایـجـا سـب

 دورازکفر وشرک وراه ونفاق

 ضد شیطان از خــدا رانـــده

 اهل دین وحجاب واهل نماز
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 هـم کالم خـــدای خواننده

 مــــاِن کابِل زیبـــااودر آس

 همجو خورشید پاک تابندهِ 

 بدعت در مصاف خرافه و

 مثل فانوس وبرق رخشنده

 ـم یک شیطانخیل جاهل بحک

نده  حمله ورشـد بر او چو َدر 

 آن فرشته بدست لشکر جهل

 تِن او شـــد بخـــون آگـنـــده

 عاقـبت پاره هـای پاک تنش

 به تیل سوزنده زدند آتش 

 با تاسف که خیل وحش دوپا

 بر چنین صحنـه بود بیننـده

 جا زآدمیت نبود ســراغ آن

 وب جنبنـدهـان خـسـیا ز ان

 لشکری از پولیس آنجا بود
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 خود نظاره گــر و پــراکنده

 وجدان,مرده بود رحم وعاطفه 

 از تمام کسی کـــه بــود زنده

 چونکه شیطان بدید این صحنه

 ــدهاو به اردوی جهل کرد خن

 لشکـــِر شیـــاطین را! ای خــدا

 این زمان تو شرمنده! می نمــا

 را ه گلو« عــزیز »بسته شد بر 

 معـــذرت خواهم از تو خواننده

82/1/8132 
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 داکتراسدهللا حیدری

 

 ضرورت عاجل

 برای ارگ ضـــروت باشـد عاجــل

 مشـاورهــای بی تحصیـل وعـاطـل

 به سگ جنگی ومرغ وشادی بازی

 کـافــی وکــامــل جــربـه،بـدارنـــد ت

***** 

 مــداری هــــای الیـــق رابگـیــریم

 زبـزکـش هــای ســابـق رابگـیــریم 

 بگیـریم بالخصوص ازجمع طالـب

 هـمـــه افـــراد واثـــق را بگیــریم

***** 
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 هـا را همــه ازجمع دزدان ـسيپـولـ

 هـرکه بـاشـد سـر به فرمان ـمينـيگز

 ل مـظـلـــومــان کـشــورقـتـــ یبـرا

 هـزاران، درهـزاران چـوفرخـنــــده

***** 

 کـه تـا ایـن ملــت خــوابـیــــده داریم

 آیـنــــده داریم چـه غــم ازحــال واز،

 بـه زورحـــامـی خـــود درنگــانـیــم، 

 نـی بـنـــده داریم نـه تــرسـی ازخـدا،

***** 

 ل استتا به کی این روزوحا!خـدایـا 

 بـه ســال نوهـمه، قـتــل وقـتــال است

 بـیـنـی،تـوگــوئـی“حیـدری”به هـرجـا

 ُخـروج َخـردجــال است شـده نزدیک،

 داکتراسدهللا حیدری

 سدنی،آسترالیا ۰۲/9/۰۲51
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 زوزه های شیطان

 خــوار کرد نیــازِی ما، ،تکبــر

 گــرفتــار کرد به نفـریـن ملت،

 بـودنـشلی و بی خـرد ـزبی عق

 دوزخ اعمـارکرد زدنیـای خود،

 جـان“فرخنـده”تم گشتهـیـد سـشه

 بیـدارکرد تکانـی به ملک داده،

 زین خرد مفلسان“حیدری”مگو

 حماروارکرد که َحْمل کتاب را،

 یدريداکتر اسدهللا ح

4/4/٢۳۰2 
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 موالنا عبدالکبير فرخاری

 

 فرخنده

 

 جهل در میهن ما بستر خواب است همیش

 راب است همیشـت سـزندگانی به دل دش

 ددان( فرخنده)تا َدَرد سینه ی بی کینه ای 

 ذاب است همیشـن برکف مالی عـتیغ دی

 دم تیغ خسان ریخت به خاکخون پاکش ب
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 ت همیشـنده ی بیدار تراب اسرخـجای ف

 اغـون گلبن بـده ی چـنـرخـل دختر فـاتـق

 پایش به یقین زیب تناب است همیشدست و

 رارــوش شـه در آغـتـد ُپخـنـام کـخ رـجگ

 آنکه با خون کسان دست خضاب است همیش

 عله ور استـن شـزیـر قلب حـآتش تیز به ه

 سنگ در کام زمین سرب مذاب است همیش

 وانـو ج رـر پیــن نکند فکرت هـوشمع رـش

 ت همیشـراب اسـوم و غـسر منبر به خدا ب

 اغـوده دمــرســتی فـیـن گـ ای ِهـدگی در تـزن

 نا قصر حباب است همیشـر فـر بحـر سـب

 دـوانـت خـقـیـرف حقـدار دالن حـیـر بـفک

 ر بزم شراب است همیشــگویدش ساقی ه

 رـه بحـب وارـتی رهـه گل ار کشـبنیشیند ب

 وانده کتاب است همیشــاخـدا طالب نـناخ

 دــویـه نـت بـابـن اجـه ی آمیـتـــرشـد افـآی
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 ن حسن مأب است همیشـریـکاخ فردوس ب

 مصرع شعرخون چکان است دوچشم سخن و

 آب است همیشفرخاری چو غواص در چشم

 موالنا عبدالکبیر فرخاری

 ونکوور کانادا

5102/10/51 
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 معين الدين محمدی

 فرخندۀ خونين

 

 منم فرخندۀ خونين

 منم با درد او همراه

 چه تنها و چه بيکس بود

 ميان گلۀ کفتار

 ۀ قرآنکدامين سور

 چنين حکمی روان کرده

 اال ای مرد بی غيرت

 پر از شرمم ز رفتارت
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 تو با آن دختر تنها

 که چشمانش پر از غم بود

 چرا اين سان ستم کردی

 مگر تو حاکم شرعی

 مگر احکام دين دانی

 اگر مردی شده اين سان

 من از مردی پشيمانم

 ديگر نامم نباشد مرد

 شدم فرخنده از امروز

 زنی تنهاشدم چون آن 

 که با آن صورت خونين

 به چنگال شما جان داد

 که با مرگش بزد فرياد

 که ای انسان

 نمان ساکت

 بشو فرياد و عصيان کن
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 که پايان شب ظلمت،

 رسد با نور بيداری

 !!بپاخيز

 ای ابر انسان 

 و از اهريمن بدخو

 که با آن مردم وحشی

 بشد همدست و زجرم داد

 ستان حقم،

 نشين خاموش

 ر قلب نادانیبزن ب

 که اين جهل بيابانی

 شده مستوجب ذلت

 رهاکن مغز و افکارت

 ازين پندار پرنکبت

 منم، فرخنده ام،

 آری،
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 معين الدين نباشم من

 منم با او درين سختی

 اال شک همدم و همراه

 من هم فرخنده ام امروز

 من هم فرخنده ام فردا

 من هم فرخند ام هرروز

 

 شاعر معين الدین محمدی
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 تابوت او در دل کابل نشست غصه ی

 ها همسفِر آب

 .نفِس روز بود هم

 ها در دل ِآيينه

 .چهره برافروز بود

 شادی ِ ايام را 

 .نام ِ برازنده، داشت

 اش با غم ِ ديرينه

 .ی فرخنده، داشت خنده

 کشيد شب که فرو می

 ی خورشيد را پرده
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 یِ  جان، به سراپرده

 .دميد ی ُگل می تازه

 د راظلمِت بيدا

 .ی نور شد زمزمه

 ی داد را عاطفه

 .عشرِت انگور شد

 ی تابوِت او غصه

 - برسر ِ دوِش زنان

 .نشست” کابُل“در دِل 

 کوچه به هر کوچه، رفت

 .در بر ِ هر ُگل، نشست

 …، دگرباره، آه…آه

 عشِق شکوفنده را

 .جامه، به تن، چاک شد

 اش شعر ِ درخشنده

 .مرثيه ی خاک شد



 89 

 .تاز دِل او خنده رف

 .ی فرخنده رفت خنده

 رضا مقصدی
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 غفور امينی

 

 ؟ چرا

 دـنمودن آنسانت رخندهـف راـچ

 نمودند مهمانت مرگ خوان به

 بودند دهـدی زسویت آسیبی چه

 دـنمودن پریشانت قـرناحـب که

 موس ونا ننگ دشمنان آن چرا

 نمودند برجانت حمله گرگان چو

 ا؟ـکانه وسـنام رـمگ وـت نبودی

 نمودند میدانت به آنسان خون به
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 آدم اوالد رـــگـم نــشـــد پـیــدا

 نمودند حیرانت زارو آنسان که

 هریک دشنام و بد و طعن چرا

 دـودنـنم تـراوانـف اـه آن ارـنث

 انـاوش ز ودیـب تر دانشمند تو

 نمودند عنوانت دب انـآنس راـچ

 هـانـشیـوح ـردنـد تالشک راـچ

 نمودند جانت بی جسم یک تا که

 جانت به آنها هیچ رحم نکردند

 نمودند تـانــآس رـیـتَ  رِ ــزی که

 تـقناع ـهم آن بر هیچ نکردند

 نمودند جانت و تن بر آتش که

 جانت حفظ بر غیرتی نکردند

 نمودند انتـج در مرگ لباس

 بود یانوحش درمیان هم زنی

 نمودند رانتـوی دستـهم همه
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 نکردند تـهم اـه یسـپول چرا

 دـنمودن دانتـمی هـب اـتنه اـره

 فرستد می نـریـنف شـبی امینی

 دـنمودن انتـآنس که آنهایی به

 غفور امینی

 ۰۲51مارچ  ۰۲ – 5931حمل   هشتم  شنبه

 سویدن

 

******** 
 

 فرخنده از حرفهای
 

 مرا قصیرت چه بود شدم ُکشته چرا من

 مرا تکبیر ۀنعر با همه ُکشتند ازچه

 وطن به وجانی قاتل بس بود

 بود تن هزاران خونِ  با آلوده شان دستِ 

 ُبدند درصدر همه

 شدند تشویق همه

 وشانا به هرگز َنبِد احترازی

 بود درعزت همه

 بود درُحرمت همه

 شدم تحقیر ازچه
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 مرا تقصیر چه بود شدم ُکشته من ازچه

 مرا تکبیر ۀنعر با همه ُکشتند ازچه

*** 

 ازناموس ودفاع ناموس حرفِ 

 بشنیدم بارها

 را این شنیدم وزپولیس زسرباز نه

 خصوص به مردان و ملت همه  َبل

 : میگفتند جا همه مباهات با

 ازمیهن دفاع است ما فرِض 

 ازناموس دفاع است ما فرِض 

 ناموس؟ نبودم من

 میکردند دفاع که

 شدم تحقیر ازچه

 شدم شتهکُ  من ازچه

 مرا تقصیر چه بود

 مرا تکبیر نعرهء با همه ُکشتند ازچه

*** 

 دروغ بود ها حرف

 فریب بود ها وعده

 اسالم نام

 اسالمی ضدِ  واعمال

 بودند کاِذب همه صادق نام

 بودند مسلمان ابنای قاتلِ  شان همه

 بگو چیست من ُجرمِ 

 شدم تحقیر ازچه

 مرا تقصیر چه بود شدم ُکشته من ازچه

 مرا تکبیر نعرهء با همه ُکشتند ازچه

*** 

 بود تهمت اش همه
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 دروغ گفتند همه

 شان همیگرِ  ازپی

 دید کسی چه

 را قرآن ورقِ  حریقِ 

 آنرا بودم زده آتش من گر

 سند داشت کسی چه

 قرآن بودم زده آتش من زانکه

 بیرون ززیارت براندم بازور همه

 کشیدند فریاد بعد

 بشتابید مردم های

 را قرآن او زده آتش که
 

 کردند باور همه وشانرا حرفِ  سند بی

 زدم داد من هرچه

 کشیدم فریاد هرچه

 نکردم کار این من که

 بود باور بی همه

 .کردند وضعیفم بدادند دشنام صرف

 ولگد مشت ۀدرت

 مردانه نا آنهمه مرا ُکشت

 مرا تقصیر چه بود مرا ُکشتند ازچه

 مرا تکبیر ۀنعر با همه ُکشتند ازچه

 مرا تکبیر ۀنعر با همه شتندک ازچه

 

 عبدالغفور امينی

 حمل5931

 

http://www.24sahat.com/tag/%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%81%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c/
http://www.24sahat.com/tag/%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%81%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c/
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 صبا

 انـسانـیت زدست شما گریه مـى كند

اه دوشمشیر خون گرفت   پنــجـشنبه بود، ش 

  پنـــجشـــنبه بود، دامن عقلم جنون گرفت 

 پنجشنبه بـود، چـنگ به گیسوت می زدند

  ابـروت می زدند با خــشـت ها بـه تاق دو 

  می خواســتـى كــه قد بكشى خیل جانیان

  ــگ گران دو باره به بازوت مى زدندســن

  فریـــاد مى زدى كــه چه است این گناه من
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 مشت ولگد به فـرق و سر و روت مى زدند

  وتـــر كه ردشد از جسدت ماه گریه كردـــم

  یــــوســـــف، دوباره باز دل چاه گریه كرد

  اره اتـتــــش زدنــــد بـــربــــــدن مـاه پآ

  تن نبود دیگر راه چاره اتـوخـــز ســـج

  لعنت به نسل تـــان كه شما نور مى ُكشید

 مى ُكشید پـــای قــنـــارى بسته و بازور 

  از دســـت تـــــــان، دین خدا گریه می كند

  انــــســـانـــیت زدست شما گریه مـى كند

  بی بــــاوران مــنــــكر، از انسانیت بدور

 ن مـشتى ازغرورلعنت به اصل بــــاورتا

  حق را فــــداى ظـــلــم ستمگر نمی كنم

  خودرا دریــن معامله كـــافــــر نمى كنم

 آرى مــــیـــان نعره ومــویه تفاوتیست

  من گــــربه را به شــیر برابر نمی كنم

  آنان كه تـــیغ بر سر مـــادر كشیده اند



 31 

  ـر خطـاب بــرادر نمی كنموهللا دیــگــ

 هرچه خشم شــمـا موج مى زنددرشهر

  گنداب ها به چشم شــمـا مــوج مى زند 

 جریان به نبض باورتــان گرگ هاى پیر

  رقصدبه حیطه اى سرتان گرگ هاى پیر

  شرمید تاریخ ازعــمـل و روسیاهى تان

  لرزیدو گریه كرد جهان از تــبـاهى تان

  باورشما طغیان گــریـــست فلسفه اى 

 باورشما ـــست فلسفه اى ویران گـــری

 باور شما فه اى لسسگ پرورى است ف

  نه، بهتراست، سگ زشماخیلى بهتراست

  وحشى گرى اســـت فلسفه اى باورشما

  آتش است دین شـــمـا سیاه تر از دود و

  یعنى خداى تان همه نمرود وآتش است

  این جـــا هــزارگونه دل پاك زنده است

  لوالك زنده است این جا هـــنـــوز باور
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  این جاهــنـــــوز باورى ازآدمیت است

  هنوز درین خاك زنده است"فرخنده ها"
 

 صبا

 ۰۲51مارچ  9۲
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  فرخنده

  ریـتـا دخـروز زیبـورم امـد در کشـته شـکش

 صورت چون پریپاک سیرت پاک طینت هم ب

  رـا خبـش بـم و دانـت و از علــفـا عـری بـدخت

  ریــاهـم و ذکاوت مـــهـرآن در فـــاری قــق

  اهالنـده ای از جــان او یک عـر جـب دریختن

  ریـور و کـش و کـت بی دانـیـانـدور از انس

  نی عدالت نی قضاوت نی که پرسد کس زکس

  من ندیدم در جهان چون کشورم یک کشوری

  در مالی عام( فرخنده)با چی جرمی کشته شد 

  ریــتـی در دفـده کســن دیـن دیـیـدام آیـدر ک

  و جاوید است و نیکـرخنده ام نام تـر فـخواه

  ین چون ماه و مهری خاوریمیدرخشید بعد از

  ده وارــنـرخــدگی فــان زنـــا الهی در جهـی

  چ مادریـیـن چنین هــداغی فرزندی نبیند ای



 34 

  ت شانـان و خشک بادا دسـکور بادا چشم ش

  ه رسم خود سریهر که باشد در پی این گون

  د دوامـیابی ن درد مـا ایـم ثنـسـبنوی هر چـه

  م تریـشـچبا ش زان مختصر با آه و ـکردم

  

 محمد اسحاق ثنا

 9۲/9/۰۲52دوشنبه 

 ونکوور کانادا
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 ير ظفرنذ

 

  موطن معصومماهدا به فر خنده شهید ه

  «نگذاشتند که سبز ببینم بهار را»

  نگذاشــــــتند که سبز ببینم بهار را

 دیدم ز خون پیکر خود الله زار را

 نگذاشتند که راز دل خود کنم بیان

 سنگسار جور گشتم و دیدم شرار را

 نگذاشتند که شمِه افشا کنم به خلق

 اشرار خشمگین و مالمت شعار را

 ء تعویذ وا کنمنگذاشتند که صفحه

 روشن کنم سوانح صاحب مزار را
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 نگذاشتند که ظرف خرافات بشکنم

 با آن طلــــسم ساحِر نا پایه دار را

 نذیر ظفر

  ۰۲51مارچ   9۲
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 شاکره شفق

 تقدیم به فرخنده شهید

 

 نده ای شایسته شهادت مبارک بادافرخ

 ، مقامت مبارک بادادر عرش الهی

 گویند که تو سالک در راه خدا بودی

 حیف است که با ذلت در ملک فنا رفتی

 ، از روی حماقتگرگان که دریدندت

 ، به اوراق خیانتری زده اند بازمه

 مردان خشونت به تو هیچ رحم نکردند

 کردندکوفتند به سر و پایت و هیچ شرم ن

 خون تو بریختند و خود، نعره تکبیر بگفتند

 جانت بگرفتند و خود، نعره تکبیر بگفتند

 ، به آن جمعیت نادانکم بود هآن فاجع

 بر جمع جهالت زده و فاقد و جدان
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 جسم تو به آتش کشیدند از روی قساوت

 ، با نام قضاوتخود مفتخر سانحه گشتند

 آنان که وجودت را به آتش بسوختند

 ها فروختند ، به دلشعله نفرتخود 

 مرگ تو سیاهی به نام حس و انسان بود

 ، به نام خلق افغان بودیک لکه نادانی

 خواهرم !مرگ تو بیداری غیرت خواهد

 ، از خلق عدالت خواهدهر قطره خونت

 ، بنیاد قیام باشدخواهم ز خدا که این مرگ

 ، یکباره تمام باشدتا جهل و جهالت را

 ، از این بار خطانند چندمرد و زن ناله ک

 مذهب و هیچ ملک خدا ،به هیچ ملتکس کرده ن 

 بودکه دل افسرده بین « شفق» چشم خونبار

 چو فرخنده بود ،رنگش از خون شهیدی

 

 «شفق»شاکره 
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لیل یاقوتخ  

 

 نماد گالبی انقالب  

 فرخنده ای نماد گالبی انقالب 

 می بینم از فراز المباریک دروغ

 نامردیی عمیق مردم یک سرزمین را

 چه مردانه مینگری

 و با قامت بلند

 خرافات و جهل را

  !کشی به نفرین می

 هر قطرۀ زخون درخشان سینه ات
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 در ریشۀ عمیق نخل تنومند انزجار

 !ودش جاوید می

   JE SUIS  فرخنده کس برای تو

                                                                         کند نمی

 در چهرۀ کسی به جرم تو آزرم و ننگ نیست

 جنگ نیست ،این نعره های بی حیایی فرهنگ است

 فرخنده نعش عاطفۀ ملت ذلیل

 فرخنده شیشۀ ناموس عصر ماست

 ب غیرکه دست عجی

 دامان عزتش درید و به خاکسترش کشید

 که بر دوش روزگار

 رود یم خيتار یاهيآهسته در س

 دانيجاو  نينفر و

  اعتقاد دالالن ديپل ۀبرچهر

 ! کند به فخر یم روان

 روغن فانوس معرفت فرخنده
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 !زيخواهر عز یا

 یچون من یو هزاران یمن ۀنيس در

 اليهر صبح در خ که

 بهار نيز بهترا یي یگالب یدامن کي

 حرمتت سيپر کرامت تند یپا در

 تظارنچشمان ا به

 کشند یم بانهيغر

 کرتياز خاک پ که

 ترک بردمد اتا

 فرخنده باد عقل و

  خليل یاقوت
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 هارون يوسفی

 

 لیالم
 ا فروخته شدـله هن الـدر چم

 ا فروخته شدـوِن فرخنده هـخ

 ا رفتندـد تفاله هـوی مسجـس

 روخته شدــد و بال فـدرد مان

 شیادیبا ُپف و ُچف و رمل و

 ه شدـتـروخـا فـستِی مـهمه ه

 وختـآتش سرخنده تا درـتِن ف

 ننگ و شرم و حیا فروخته شد

 آن عسکران چها کردند؟ ،دیدی

 دـه شــتـروخــوا فــراِن لـافس

 ه ما که نماندـزت و آبرو بـع

 روخته شدـرمال فـه اش بـهم

 ان دارمـرای تـــد بــِر بــبـخ
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 مذهب و دین ما فروخته شد

 ر ـبـمـغـیپث ـدیـم حــت و هـآی

 دـه شــتـروخــدر دکاِن مال ف

 

 هارون یوسفی
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 آربيل

 

 بهار امسال خونين الله زارست

 وب دارستـجا چ کنار بلبل اين

 يدـورشـد خـرديـلگد مال ستم گ

 تـزارسـا مـتر دريـکنار و بس

 لآریب
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 فضل الحق فضل

 

 فرخنده پيکر خونين

 بـنـا شــد  بـر ظـلـمـت  که  جهــا ن گـويـی

 بـــــال شــد  دانـــا   مــــرد م   جــا ن   بـه

  

 بـــزرگــا ن  و تـخـو يــف  تـهـــد يـــد  پـی

 نـمــــا شــــد  آ د م   هــــر کــجـــا  ا راذل

  

 کـــشـــو ر مــــا  پـا يـتــخــت   کـا بـل  به

 شــد  و برمـال  ر يـشــه کــرد  ـقـا و تـش

  

 تنـهـــا  و  ـو مـمـظـل   ـد ۀـفــرخــنــ  تـن

 کــربـال شـد  چو دشــت  گلـگون  به خـون

  

 مـيهـن  نا مـو س  شـيـشـۀ  تـا  شـکـسـت

 جــد ا شـــد   جا نــش  ا ز  مـلــت  روا ن
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 جـا هـــل  سـتــمــگـا را ن   بــيـــد ا د  ز

 از حـيـا شــــد  خـجــا لـت  غــرق  وطــن

  

 ا فـســا ر و   ُجـل  بی  خــری  فـتــوای  ز

 شـــد  قـبـا را خونـيـن   فـرخـنــده بـر   به

  

 بـر دنــدا ن گـزيـد نــد    کـلـک  حـيـرت ز 

 ما جــرا شــد  زيـن  جهـا ن آ سـيـمه ســر

  

 و آ يـيــن   د يـن  بـی  کـا هــن  د ســت ز 

 بـر مــال شــد  جـنـا يـت  ايـن  عـا لــم  به

  

 فــرهــنــگ  و  بـا عــلــم  مـلـت  حـق  به

 روا شـــد  بی تـمـيـزيـهــا  ا يـن  زجـهــل 

  

 تـبـهــکـا ر ُمــشـت    بـا طــن   ُخــبـــث  ز

 ر هــا شـــد  ــفاز ک  را عـنـان  جنـا يــت

  

   مـسجـــد  و پـهــلــوی  رو ضـــه  کــنـا ر

 پا شــد  رسـمی به عـجـب ظـلـم وعـجــب 

  

 جهــا لــت زيـن   آدم  روح  شـــد  خـجــل

 ايـن مـا جــرا شـــد  که بر نـسـلـش چــرا

  

 دو شــمــشــيــر   شــاه  حضــــرت  روان

 وغــد ر و ريـا شـــد  فـتـنـه  از   مــلــول

  

 شـهـــــر کـا بـــل  شـهــــريــا ن  تـــمـــام



 117 

 وعـنـا شـــد  غـمـيـن زيـن ذ لــت و رنــج

  

 به ضـرب چو ب وسـنگ در محضـرعـا م

 شــــد  از پـيـکـــر خـو نـيـن جــد ا  روان

  

 تـنـش خون و سـرش خون و جگــر خـون

 ــر چه هـا شـدبـنگ  بـد ن  به اين خونـيـن

  

 و نـا ال ن   رنــجـــور  فـرخــنــــد ۀ   تـــن

 شـــد   هــر نـا سـزا  پـی يـی  لـگــد مـا ل

  

 و بـيـجــا ن   ايـن پـيـکـر خـونـيـن  سـپـس

 تا فضـا شــد  و دودش  به آتـش سـوخـت

  

 زيـن مــال لـــت   آدم  روح   بـر آ ُشــفــت

 ـان ايـنسـا ن جفـا شــدکه بـر نـسلـش چس

  

 لـــرزيــــد   کــو نــيـــن  ســيــــد   روا ن

 روا شــد  بـر د يـنـش  که  ازيـن وحشـت

  

 جهـان شـد مضطرب از خوف و دهــشـت

 شــد  قـضــا  بـر فـن  که   خـفـــت  ازيـن

  

 پــيـــا مــبــــر   آ يـيــن  و  تـقــوی  بـرفـت

 شــد  پــيـشـوا  بـر خـال يـق  جـاهـــل  چـو

  

 رفـــت  ُجـو  آ ب  چـون  آبــرو  ز عـٌــزت

 شــــد  پا رســا  در لــبـا س  فــا ســـد  که
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 مــٌـــروت   بـــی  عـــفـــتــا ن  بــی  ا زيــن

 خــــد ا شـــد   خــلـــق   هــمـه  آ زرده  دل

  

 و رنـجـو ر  زار  ازيـن بـيــد ا د و وحــشــت

 شــــد  خــيــر ا لــــورا   حــضــــرت  روان

  

 کـا يـنـجــا   ای مــا در غــمـــد يـده  مـنــا ل

 فــنــا شــــد   ُد خـتــت  در مـا تـــم   فـلــک

  

 ا لـهــی   فـضــل  ا ز   که   خوشـا قـلــبــی

 شــــد  مـصـطــفـی نــور   به  مـنــور خـود

 فـضــل  فـضــل الـحـق  ـادتاس

  هـجـری شـمـســی ۰۰34شـهـــر فــراه حـمــل سـا ل 
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 عبدالغفور غوری

 

 شــــــرم

 ز جـنس َمـر د م کشم کـ خـجـا لـت مـی

 ر نگِ ز ر د م  خـلـق عـا لـم  ــا نمـي

 نـسـِل آ د م  هم ازنـه   ا نـسـا نـم  نـه

 که بـا ز ن د ر ستـيـز و د ر نـبــر د م
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 عبدل وکيل کوچی

 

 

 شـــهیدان ملـــکۀ بــه اهــدا

 

 شهید فرخندۀ عزیز، خواهر ای

 قهرمانی سمبول و حقیقت قرباني

 جاودان تو نام باد، شاد تو روح

 قرنها محکوم و وحشی دیوهای این

 تو زخون اما ریختند، تو خون

 شود می تاریخ بروید ها فرخنده

 شهید فرخنده عزیز، خواهر ای

 کشت وحشیانه ترا آنکه نبود انسان

 سوخت ظالمانه ترا آنکه نبود اسالم

 نبود افغانستان رگ از بود، مرد نا

 نبود جهان اندر وطن بی اجیر مثلش
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 شهید فرخنده عزیز، خواهر ای

 نیست یاوه تو خون

 زند سر خورشید تو خون قطره قطره از

 شود می فراگیر سیل، هچک هچک از

 شود می باز ها روزنه هایشه ذر از

 مال نا اصلی چهره کند افشا

 بشکند فاتخرا طلسم تا که باشد

 ازین بعد تا

 قیس نام زیر نی

 لیث نام زیر نی

 گسترند وتزویر حیله و مکر بازار

 شهید فرخنده عزیز، خواهر ای

 نیست مرگ تو مرگ

 زندگیست تو مرگ

 تابناک خورشید چو جاودانه عمریست

 باد شاد تو روح جاودان، تو نام

 

    کوچی عبدالوکیل

  5931 فروردین ۲ ، پنجشنبه
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 دلجو حسینی

 

 دهفرخن

 

 کن؟ باز چشم! فرخنده

 ای زنده تو که

 کردی تسخیر را دلها و شدی زنده جاودانه و

 شناختیم نمی ترا فاجعه این از قبل تا ما همه

 کردی چه و بودی چه و کیستی تو که شناسیم می االح

 شدی جاودانه وچگونه

 که زیرا

 کردند بدرقه برین فردوس حریم تا ترا مالئیک

 بود ابدی نور از فروزان های مشعل شان دستان در

 شتافتند استقبالت به عدن بهشت بزرگ بانوان و

 کردند دعوت «راز خلوتگهه» به وترا

 باشد آسوده خاطرت

 کرد خواهیم جمع شد پرتاب بجانبت که را سنگهائی ما
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 پرسید خواهیم تو از گویند راست که آنها واز

 رنگینند تو پاک بخون آنها زیرا

 ندارند گناهی آنها

 بودند مظلوم تو مثل

 گریان ما ومانند

 « جاست بر کند گر گریه ما حال به هم سنگ»

 شد نخواهد شسته رنگ پر خونهای آن گاه وهیچ

 شود می ساخته بودت یاد بنای نهاآ واز

 شد خواهی بیگناهان و مظلومان راه فروزان مشعل تو و

 خواستی بر حقیقت از دفاع به شجاعانه بسیار

 رسوا را جو وسود پرست خود کارانِ  ریا و پرستان وخرافه

 ساختی

 ! بزرگ بانوی ای

 خوردند شکست همت دون بزدالن

 شدند وفراری

 اند اختهپرد شان هویت تغیر به و

 نادمند جنایت این ارتکاب واز

 شوند می کشیده محاکمه به تاریخ دادگاه در آنها

 (8)کردیم جویی مصلحت و انگاری سهل بسیار ما

 طلبیم می پوزش آسمانیت بلند روح از

 است کرده ثبت را دقایق همه خورشید

 داد خواهد شهادت روزی و

 است ثبت طبیعت آینه در رفت ستم و جور آنچه

 شدی افکنده آن در که آتش های شعله پرتو تیح

 داد خواهند شهادت مظلومی تت به

 ندارد وجود گریزگاهی هیچ
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 باشند گو پاسخ باید محکومند که آنها

 شدی قربانی بودن زن و آدمیت از دفاع به که بودی ای فرشته تو

 محزونند سخت تو خاطره بیاد دالن بیدار

 ستایند می را صبوریت و

 شدی مقابل آوران هجوم از ای گله با اییتنه به تو

 شدی جاودانه که باش مسرور و شاد

 سوختی راه فراز بر شمع هچون و

 آموخت ما به سوختنت که بود بزرگ درس واین

 ساختی رسوا را بافان ودروغ ریاکاران تو

 داشتی بر شان رنگین چهره از ونقاب

 روئیدی آزاد صحرای در بهاری های الله مانند تو و

 «ما دوام عالم جرید بر است ثبت»

 

 دلجو حسينی

    5931 فروردین ۲ ، پنجشنبه
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 وهاب مجير

 

 ، اليق آن زخم ها نبود آن جسم پاک

 ا نبودـاعتند می زدی و دگر اـريـف

 نشد در آن ميانه هيچ کسی مهربان

 نا نبودـی آشـسـه هيچ کـانـدر آن مي

 سوخت دل من هزار بارتو سوختی و

 که هيچ رابطه يی بين ما نبود آن با

 وقتيکه می زدند سرت را به سنگ جهل

 !ا نبود ؟ـود يـدا بـ، خمان شهرـدر آس

 تیـند داشـتـو و گفـتی تـداشـرمی نـج

 ، با تو ـ خدارا ـ روا نبودن گونه ظلماي

 ردن تو ای زن بزرگـود مُ ـبمردانه 
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 ت و پا نبودـو دسـر پيکر مبارک تـب

 ينه اتـد سـسک های هار، پاره نمودن

 جايی که جز محبت و مهر و صفا نبود

 تمـن سـو بر تـت ۀرد ُکشتـت کـُمو راس

 ظلمی که رفت بر تو کم از کربال نبود

 رـيان ابـد مـان شــرميد آفتاب و نهـش

 بودـرا نــن ماجــدن ايـوان ديـاورا ت

 کنند گنجشک ها به خاطر تو گريه می

 در سوگ تو چه بود که غرق عزا نبود

 ، زنده گی وقتی که گيسوان تو می سوخت

 ا نبودـفـخ جـانه تلـز فسـه جـزی بـيـچ

 وختند ترا که در آن زمينـه سـونـگ آن

 ه جا نبودـيزی بـو چـاز خنده های ناز ت

 انـاره گی تتم بـرای سـ، برـوم خـای ق

 !!کاری به غير ُکشتن فرخنده ها نبود ؟؟

 راــل تــاتـر قــم اگــيـلــاتـز قـيـا نـم

 زا نبودـردم دنيا جـم مـشـدر پيش چ

 اودانه بادـج و وـت امـاد نـده بـنـرخـف

 ا نبودـو هيچ جـقت تـيـقـر از حـزيبات

 يک لحظه هم به خون بلورين تو قسم

 ن غم جدا نبودـز اياين ذهن َدر گرفته ا

 

 شاعر وهاب مجير
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 لينا روزبه

 

 کشند مرا می: فرخنده
 

 کشند مرا نام دين و خدا میه جا ب اين

 کشند مرا مظلوم و بی گناه و صدا می

 ه در مالی عامجد و گـگاهی ميان مس

 کشند مرا وق خطا میـدر انتحار و ش

 و مشتری عالم بفکر ماه و مريخ است

 کشند مرا ق ما میـل مطلـاينان به جه

 ردـازه مـر فکر تازه در پی فتوای تـه

 ند مراـشـک ا میـفـر و جــفـام کـدر اته

 مورانديشه های کهنه چو خفاش ومارو

 کشند مرا دا میـبا نيش و زهر پوده ج

 اين جاهل و منافق و مشرک چه بيخبر

 کشند مرا در سجده حين حمد و ثنا می

 بر کيش و مذهبند یفله گان اهانتسن اي



 118 

 کشند مرا می خـداور ـح بهر بهشت و

 تيره شدخون کودک من سرد واينجا ز

 کشند مرا و خشم خدا می ترسری ز آ

لينا روزبه حيدری
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 مظلوم دوران

 منم مظلوم اين دوران

 منم يک دختر اففان

 به خاک وخون کشانندم

 انجحق سپردم  به نام

 

 دردنفا کج نچرا با م

 دستم بر من روا کردن

 مردم افغان رياس

 دندسزا کر به سنگ و چوب

 

 منم مظلوم اين دوران

 منم يک دختر اففان

 به خاک و خون کشانندم

 انجبه نام حق سپردم 

 

 منال ای مادر زيبا

 به سوک دخترت تنها

 شيهد پاک وپاکدامن

 به پاکيم خدا اګاه

 

 منم مظلوم اين دوران

 منم يک دختر اففان

 به خاک وخون کشانندم

 انجبه نام حق سپردم 
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 رماتو ای فرخنده ای خ

 به هر درد تو بيمارم

 به داغ مرګ تو هردم

 بارم ز ديده سيل خون

 شيرزاد

  ۰۰3۱ فروردین هفتم، 

 

http://homayun.org/?p=53713#comment-1996
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 إهداء به فرخندۀ قهرمان

 

 دـال بيايـه امسوروز کـوييد به نـگ

 زده گان ره بگشايدطالب درکشور

 دـرايـن نغمۀ پيکار سـه چمـبلبل ب

 دـايـتسليم نش رـماتم زده گان راس

**** 

 عزاداری روانسيت «فرخنده»در ماتم 

 به جانيست بـه آخـنـد ستم پيشهربطش 

 انـسـان د زن وـض جمع تهی کلۀن ـاي

 د جانـبه اينگونه ده باعث شده فرخنده

**** 

 انـايـالم نمـورت اســده عـاکنون که ش

 شيطانسر  يم برـشرم است اگر پا ننه
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 روانيست یدر مذهب اسالم دگر انديش

 خشن هيچ به جانيستمالی تمکين به 

 پيکار جو



 129 

 

 

 
 زهره مهرجو

 

 نامش فرخنده بود

 و او، همچو پيچکی زيبا

 بر شاخساران بهار

 .قد برافراشته بود

 گلهای اطلسی

 بر سراسر اندام باريکش

 روئيده بودند،
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 عطر او احساس لطيفش بود

 و شهدش دانائی او

 که او را به سرزمين بی انتهای

 شگفتی ها و حماسه ها

 …می کشاند

 گونه بود و اين

 که اين پيچک زيبا

 ان ايستاد،در برابر باروی زمست

 تا سياهی رخت بندد

 .. و بهار در همه جا بگسترد

 و هم از آن روی

 در غروبی شوم

 چنگال سياهی

 ... از آستين صاعقه ای برون آمد

 و زمين دگرباره

  .در سوگ فقدان فرزند خود نشست
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 اما بيگمان

 نهالی که در آن لکه سرخ

 کاشته شد، آغاز به رستن خواهد کرد

 د تنيدريشه در ريشه خواه

 و سراسر آن سرزمين پهناور را

 .بارور خواهد کرد

 تا سرانجام روزی سبز

 .فرا رسد

 که در آن هيچ انسانی

 فريب آموزه های پوشالی را نخورد،

 و برای رضايت خودخواهان

 و ضحاکان ستمگر

 .خون بر زمين نريزد

 روزی که تسکين دلهای ما

 نه خدا و نه دين

 و نه اميد بستن به فرقه ها؛
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  .. که خودآگاهی و آزادگی باشد

 و از خاک شقايق های وحشی

 صلح و دوستی برويد،

 روزی که آرزوهای پاِک رفتگان

 .. تحقق يابند

 و زندگی

 !سراسر فرخنده شود

 

 زهره مهرجو
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 محمد علی فرحتيار

 

 جهل مرکب 

 ن خبرـو ایـم به اختصار براى تـویـگ

 رـره از جگـشى نعـش بکـنیدنـا ازشـت

 مد فغان ستانآدر کشورى که نام وى 

 عله ورـکین گشته ش بوم و برش زاتش

 جمعى زجام جهل وجمود وجنون وجنگ

 خبر خت بیـا م خدا ســرمست، ازپیـس

 ساد شهرـجمعى که زهر کینه و ظلم وف

 فکر همه کرده پر خطر ود وـظرف وج

 وـیطان فتنه جـه ى شـر پنجـیـجمعى اس

 در ورطه ى گناه وخطا گشته غوطه ور
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 جمعى عبوس ووحشى وبیغیرت وزبون

 رـنـی هـکار بــهـبـوى تـــولـم مـحک اـب

 ودـب شـرکتى که ازان منقلـد حـردنـک

 ر ـرى صاحب نظـشـر بـروح و نهاد ه
 

 سر کینه و عناد ترى زـه دخـگو یا ک

 رـر گهـن پآرـق رگى زـت بـش زدسـتآ

 نکه صفحه ى قران حریق شدآبرفرض 

 نکه نیست در خور باور چنین خبرآ با

 ورـوى کـولـى مو اـشم تـیا به پیش چآ

 ن نشد هدرآرـزار نسخه ى قـن هـچندی

 وش روزگارـرامـته فـشـا نگـروزه نآ

 ن مرد حیله گرآتشى ستم آفروخت ه اک

 ماـش ن وـار مـر و دیـهـافکند روى ش

 چندین هزار راکت پر حجم وپر ضرر

 شماست ن نماد و مظهر دین من وآقر

 رـود مفتخـن بآبرکت ه ه ى بـانـر خـه
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 پاره ى از وحى کردگار د جزء وسوزان

 یک خانه زد شرر ه هر کور راکتى که ب

 لـان جهـمـان حاکـمـتین هـبار زاس این

 زر م وـیـان سـالمـر بردگان وغـاز فک

 گناه صوم بیـر معـتـل دخـتـواى قـتـف

 یرـد سـرد بـصادر شد از زبان یکى م

 ىـرتـیـدارد بصـى که نـالمـور عـن کآ

 ر ـد اثـه فتواى بـان همـدممرـه د بـویـگ

،،،،،، 

 لـیـرت ذلــیـغ د بیـسـان مفـتـمـه بی

 ود کینه ورـان بـنها که روح عاصى شآ

 بمشت و لگد همه با چوب وبا چماق و

 رـرک از پاى تا بسـتـم دخـسـستند جـخ

 رـنه گـتـان فـنـیـشـوش کاخ نـخ گـدر بی

 رـقـود سـش بـتشى که به زعمآافروخت 

 خسته بودمجروح و جان که پیکرِ  ن نیمهآ

 رـاد شـن نمآتم، ـق سـریـر حـد بـنـافک
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 اى کور دل امام جماعت که خوانده اى

 رـبـتـیر معـاسـه و تفـقـدیث و فـدرس ح

 ىـتـابى روایـتـکــه ده اى بــو دیــا تـیآ

 رــکام دادگـاح و زــده اى تـیـنـــا شـیآ

 گونه حکم عاجل بى راى محکمه این

 ر ـضـتـم محـسـد جـنـم فکـتـش سـتآ بر

 ماــادانى شــه نـب ما وــش رـاى واى ب

 تترــن دخت مسآوختید پیکر ـون سـچ

 ظ کالمــافـه ى حـبـوره ى محجـتـمس

 ان، به رهگذرـروشـیده فـافشاگرى عق

 دیگرى بدى ، چو اوکردى چنان ستم تو

 دخت تو، یا که خواهر و یا مادرت ، اگر 

 شما دا ننگ برـم خـان حکـیـاصـاى ع

 م داد گرـما حکـفعل شه ود بـجارى ش

 ماـد شـم بى حـتـس دل ازــطاووس ع

 شرمنده گشت و برد سرى خود بزیرپر
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 ینـشـت دلنـسـده پیامیـیـن قصـان ایـپای

 رـق تـیـردش دوران دقـر بنگرى بگـگ

 نچه کاشت همان میکند دروآهر کس هر

 رـ، بذرـب د غیرـدهـر نـه دگـزرعـاین م
 
 

 محمد علی فرحتیار

۰۲51سه شنبه سى ویکم مارچ   

 فرایبورگ ، جرمنى
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 محمدنعيم جوهر

 آتِش فرخنده

 
 ز مرگ تو غوغای دل خبر نشدههنوز

 جـگـر نشـده ۀپــار ،هنـوزکبـاِب غمت

 رداِن خانـٔه خلقـنا بخهنـوز به سیـنٔه 

 شتـر نشدهـنی نـدهـفـرخ ان و نـالـهٔ ـغـف

 هـای دلــم هنـوز قـاصــد پیغـاِم نــالـه

 ر نشـدهـبش «نـدهٔ ـفـرخ»ـدای قـامتِ ـف

 هنـــوز بــازیــگــراِن سیـاسِت خـاکــم

 زدرِد مـلـِت بـیــچـاره ام خـبـر نـشــده

 مراادـنـــوز نــوکـرِک نــو خـریــد بـه

 بـه پـونـد دالــر وکـلـدار مفـتـخـر نشده

 فلک بـدانـکه در این تنگنـای حادثه هـا
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 هنــوز آٔه دلـم بــر تــو بـی اثــر نشــده

 هـنـوز نـالـٔه ُپــر سوزی آتـشـیِن دلــم

 بـرای کنـدِن قـبـر تـو حمله وار نشــده

 بدان حکومِت بی بند و بار بی پـرسان

 جفاپیشه گان سپرنشـده و دِل به جور

 وی عالمـبان« فرخنده» به جرِم ُکشتن

 ر نشدهـه با تبـکسی به حکِم قضا توت

 زدرِد سیـنٔه ُپـر سوزی هـم قـطـارانم

 ر نشــدهـحـبنِم سـخبــر هـنـوز دِل ش

 درمهای خاِک در ب یدرزدستـی در ب

 نر نشدهـِب هـی صاحــسـگِل امیدی ک

 ده گــاِن دورانــمزبــاِن نــالــٔه غـمـدیـ

 پر شررنشـده «فرخنده» هنـوز ،زآتشِ 

 هـنـوز بـهـر مجـازاِت ایـن جنـایـت هـا

 قضا و قاضی وملت به یک نظر نشده

 تانـمـسـگل دهٔ ـنـرخـف رـوهـج مگـو، که

 دهـدر نشــٔه گـرگاِن بی پـیـِد حمـلـهــش

 محمدنعیم جوهر

 آلمان

۲5/۲1/۰۲51
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 زهره صابرهروی

 گل سرخ مزار

 ا كشتندـكسي باصد جفبی یاـدرلحظه هارم

 كشتند امرو تند ـسـشكا ازك من رـود نـوج

 من قرآنـدشو و دـعو شمردند  صیعاا مر

 كشتندا لگد بس ناروو با ضربت مشت ا مر

 دـردنـبا دـآیين خو ن ـنام دیبه ت ـن عفـم ز

 كشتندا دـخبی نام به ا ـه بیحجا بیدر ا رـم

 ن سنگين دل بشد رنگيناخونم مشت نا مردز

 ؟كشتندا ر چرـو آخـبگ ،ها هیگنا بیدر ا مر
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 ندنداوزـم سـرحبی م در آتش ا د پارهـن صـت

 كشتندا ق خدـدر جاده ها در محضر خلا مر

 ستاخيزز ر نیورسول  نیاو زخدا سینه تر

 ال كشتنـربــدر كا رـم ،نـيـم آیـتـن سادــزیـی

 من یاندرعزاها ه ون فشاند دیدـزد گر خـس

 ا كشتندـب دعارـه محـبا ر یراگل سرخ مز

1/4/2115 
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 یکوهستان-بهيحب

 

 دل حوا درد
 

 ام یتکرار

 ام یتکرار

 ام یتکرار درد

 ام من زن

 من ميحوا

 ادم یاز گرده  افتاده

 مغشوش ی واژه

 مذکر انيکتاب خدا در

 کشميرا بر دوش م یتلخ بهشت گناه

 بيس کيبا  که

 گندم کي اي

 شد رانيو
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 خواست یمن وقت یخدا

 يیرايرا از م نيزم

 رهاند يیادم را از تنها و

 ندخوا ميو، حوا ديافر مرا

 عشق شوم ، مادر شوم تا

 شوم دگاريافر

 ابندي انيها پا یاغاز شدم تا زشت من

  

 اما… و

 ميها”  لييها” سالهاست سوگوارم بر مرگ  من

 فرزندم را در بطنم کشت ليقاب

 پدر شد هيشب ليقاب

 زنده بگوران ساخت اريدختران حوا را رهسپار د و

  

 شدم قفس

 ام را به سنگ نوشت ینشان

 ن حرام شدبر م عشق

 محبوب درونم را بکشم تا

 شدم عهيرا

 در کفاره عشق بکتاش تا

 برادر یابرو اي

 نشتر در حمام خون شوم غسل

 يیبايشدم و به جرم ز شهيعا من

 ديظلم صورتم را بر غيت با

 در شعر شدم ی پروانه



 198 

 غزلم را یفشرد گلو ی ینا مرد انگشتان

  

 شناسمياشک را م یسونام

 نمبايعبور از گر وقت

 بجز خشم یوقت

 را یهمزاد دست

 و سردم ندارم یزخم یشانه ها بر

 دهديم ديمرا غسل تعم نفت

 بر خود زنميم اتش

 ندارد ريتحق یبو که

  

 که دگر باز جنس دو شوم خواهمينم

 انقدر

 کنم ضرب

 کنم جمع

 کنم قيتفر

 تا که

 با مرد را حاصلم

 سازم یمساو کي به

 سازم یمساو کي به

  

 یکوهستان بهيحب

۰/۱/٢۳۰۲  
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 قيوم بشير

گوش کن  وطندار  قصه ها دارم  

کن  خاموش  جهل و نفاق  آتشِ   

در راه عرب  که  از غنی بشنو  

عجب  وهلل  می کند  جان فشانی  

عذرخواهی ها نمود او ز طالب  

روسیاهی ها نمود روسیاه شد،   

ندید    را    ما    ویرانۀ   کلبه  

ندید   را   ما   دیوانۀ    دشمن  

عودـ، آل سجـفـای نـاکسـان  از  
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وی دودـت و بـانتحار وآتش اس  

 یک سرک درکشورم آباد نیست

شیاد نیست هیچ کجایی رسته از  

شد   بیداد   شاهد    زابل   راه  

شد  مه صیادـی و یک تن طعس  

اره گانـکس نمی داند ز آن بیچ  

 این چه حالیست ای خدای مهربان

تـزنده گیس بالی   طالبـانـیـزم  

شرمنده گیست طالبان دوستی با  

 عین وغین دیگر ندارند ارزشی

در سازشی  گر شوند با طالبان  

ساخته اند  وحدت  دولتی با نام  

 با فریب و حیله ها پرداخته اند

بی شمار  و خیانت  جهل و بیداد  

آن وفار  شد  کجا  ای وطنداران  

درد هاست  گواه  صفحه تاریخ  
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 زن ستیزی خصلت نامردهاست

آوران  نام  کشور  از  دختری  

آوران  زور   حیله  اسیر ِ   شد  

شد  در کنار ارگ  قتل و غارت  

شکاِر مرگ شد  ناگه  خواهری  

 هر طرف درکشورما ناله هاست

و بیداد چندین ساله هاستناله   

 کس نمیپرسد که این بیداد چیست

 شکوه وفریادوعرض وداد چیست

 ازجهالت سحروجادو پهن گشت

 غصه بارید حیله ها بهمن گشت

نیست   کم  قربانیانش  عده ای  

 رستن از بیداد شان مبهم نیست

و روشندلی  یک صدایی خواهد  

دلی   دریا  و خواهد   هم نوایی  

مرا  خاک  گرفت  ملی  وحشت  
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مرا  چاک  ینهـس  و   رزمینـس  

دولتم  از   ده امـگردی   امید  نا  

ملتم  وکیل  از   و   وزیر   از  

بود  انـانس  منـدش  ما  نـمـدش  

وان بودـر از حیـدتـب  حقیقت  در  

یک جنبشی« بشیر» خواهمازخدا  

یــشـآرام وطـــن  تـا بیـارد در  

«هروی » قیوم بشیر   

آسترالیا – ملبورن  

میالدی ۰۲51چهارم اپریل   
 


