
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Literary-Cultural   ادبی ــ فرهنگی

  
   نعمت اهللا مختارزاده  

     شهــرِ  اسن ــ  لمان
  

  
  

  سـوگـنـد
  نه به والـلـه  ،  نه به پـيـغـمـبـر و قـرآن سوگند

  سوگند  به مذهب  ،  نه به ايـماننه به دين و نه

  نه به کعبه ، نه مـديـنه  ،  نه به آن سنگِ  سياه

  نه به حــج  و نه به قـربانی و ،  قــربان سوگند

  نه به مســــواک و نه خـــــرما و نه بر سـجاده

   سوگندتسبيح  و نـه آب زمــــزمِ   حـيواننه به 

  بکر و علینه به عثـــمان و عـــمر ،  نه به ابو

  نه حسـين و حسـن و ،  ديگــــــرِ  آنــان سوگند

  نه به هـــر خــرد و بزرگ و نه امام و نه ولی

  نه به آن حضرتِ  عــباس و سخی جان سوگند

  نه به عــــزرائيـل و ميکائيـــل وجــبريلِ  امين

  نه به اسرافـــيل و ُصور و نه جهـــانبان سوگند

  و نـه به حوضِ  کوثرنه به جنت ،  نه صراط  

  سوگند نه به هــر مــيوه  و حور و نه به غلمان

  نه به نـَِکر،  نه به ُمنکـَر، نه به قبر و نه سؤال

  نه به دوزخ ، نه به آتـش ، نه به شيطان سوگند

  نه به بــودايی و ،  زرتشتی و ، هندو و ، يهود

  نه به هــــر عيــسوی و ، نه به مسلـمان سوگند
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  ـُرک و نه تتار و نه عــرب ، نه به عجمنه به ت

  نه به ازبک نه به پشـتون ، نه به ديگان سوگند

  نه به سرخ و نه سفيد و نه ســـياه و نه  به زرد

  نه به شـــير و شکـــر و مرچ و نمکدان سوگند

  نه به مـــرد و نه به زن  ،  نه پــسر و نه دختر

  ان سوگندنه به طفــــالن و جـــوانــان و نه پير

  نه به روح و نه به ماده ، نــه به حيوان و نبات

  نه به طـبـيـعـت و بــرگ و نه درخــتان سوگند

  نه به معدن ، نه به نفت و نه به گاز و نه طـال

  نه به لعل و گــُــَهـر و لـُؤ لـُؤ و مرجان سوگند

  نه به دينار و نه دالــــر ،  نه به ايرو و نه پوند

  و روس، انگليس و جاپان سوگندنه به امريکه 

  نه به زهــــــری  و اتمــی و ،  ســـالحِ  شيمی

  نه به تانک و نه به توپ و نه به هـاوان سوگند

  نه به تيمــور ، نه هــالکو و ، نه چنگيزِ  ُمغـُل

  نه به کشتن ، نه به سوزانـــدن و ويران سوگند

  نه به بـبـرک  ،  نه امين و تره کی و بـه نجيب

  نه ُمشـّرف  ،  نــه بــه جـــنرالِ  گدايان سوگند

  و دگر ) سياف( و  ) ربانی( و) گلبدين ( نه به 

  سوگند) شاران(و نه ) بوش(و) مالعمر(نه به 

  نه به ماهـــــنامـــه و گـــــاهــنامۀ فرهنگیِ  ما

  نه به تکـــــرار و غــلط ، سهـو نويسان سوگند

  ـــرفـتـنـد حــــقِ  يکسالــهنه به آنــانکــــــه گــ

  ترکِ  ما  کــــرده و پس داده پـشــيـمان سوگند

  نه به آن جـــــزوۀ  نهــم  کــــه بــه اهـلِ  خبره

  رفته و ليک  زما گــــشته  گـــريــــزان سوگند

  نه به آن نـــامـــــــۀ رســــميی که معزول شدم

   گـُــردان سوگندنه به پـــا لـيـسیِّ  نشــــريـــــۀ

  نه به حاجی،نه به قاضی،نه به قاری و نه شيخ
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  نه به مـــــال و چلــی ،  طا لـب و اَ ذان سوگند

  نه به بــزغـــالــــه و گـــوسفند و سگــانِ  رمه

  نه به گـُرگ و بــــره و گـــله و چــوپان سوگند

  نه به ريش و نه پکـــــول و نه چپن ، نه دستار

  ــــره قـــــل  و  پيراهــن و تنبان سوگندنه به قـ

  ، نه ســـپاه و نه تـفنگدارانش ) کـرزی( نه به 

  ، تاجرِ  افغان سوگند ) شاه شجاع( نه به هـــر 

  شان) قانونِ اساسیِّ( و نـه ) لوی جرگه( نه به 

  کـــه حـــقِ  زن شــــده پاما لِ  خــدايان سوگند

   زن بوده و هستمادرِ هـــريکی از مرد  ، که

  به هـــمان ُحـرمتِ  شـــيردادن و پستان سوگند

   )مـاللی جـويا( بـِنـِگــــر همت زن را کــــــه 

  همچو آهــــويـيـکـــه غـُريده به گــرگان سوکند

  به زنـــانـيـکـــه هــــمه جـــوهـرِ  مردی دارند

  نه به روبـاه صفت هــر مردِ  هــراسان سوگند

  م از که ، دهـن بستن و خاموش چـراترس و بي

  حـرفِ  دل گـو ، به زبان و لب و دندان سوگند

  بـِنـَويَسش گهــــی  منظــــوم و گهی هــم منثور

  کــــه شود نشر ، و يا پـــاره و ســوزان سوگند

  بعــــد ازين با دلِ  پــــژمـــرده بود ، اين پيمان

  کــــه قسم می نخــورم ، جز سرِ  جانان سوگند

  به دو چشــــمانِ  خـــمار و لــبِ  ميگونِ  نگار

  به قــــد و قـــامتِ  آن ســـروِ  خــرامان سوگند

  به خـــــرامـيـدن و رفـتـار و بــه کردار و نگه

  َو بـــه گـيـسو و  بـه ابــرو و بـه مژگان سوگند

  اب است ، ميانِ  من وتوبه حــريــری کــه حج

  به هـــــمان  پـيـکـــــرِ  تـابـنـدۀ لــرزان سوگند

  ولـــی افسوس  وفـــــا نيست بـه خـوبانِ  جهان

  بهـــتــر آنست  ، بـه درد و غمِ  هجران سوگند
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  فقـط اين رنـج  و عــذاب است ، انيسِ  دلِ  من

  کــه به آن هــــمدم و آن مونـسِ  احـزان سوگند

  من کـــه نشـناخته ام خود  ،  چه شناسم دگران

  که خـورم گاهی به اين و ،  گهی بر آن سوگند

  تـــويی آن ســــــيـدِ  واال و  ، منم خـاکِ  رهی 

  به هــــمان گـَـرد  و ، غبـارِ  درِ  جانان سوگند

  تو کــه حاجی شـــــده ، مـــال و اديب و شاعـر

  ــوادِ  منِ  نــادان سوگندولی بــــر فــــهم و ســ

  بنويسی گـــــهی تعـــــويــذ ، به مردان و زنان

  بـه گـُدايش شـــــدنِ  حـــامـلــــــه داران سوگند

  تـــو که بــا  ورد و دعا ، صدر نشينی همه جا

  نه به شــويست و بــه دودی و مريضان سوگند

  به چنين پـيـشه ای ،  ســرمايـه ضرورت نـَُبَود

  تا بـــه چف کـردن و کف کردنِ  خوبان سوگند

  ليک بشـــنو ز من ايـنگونــۀ سوگــند ، ســوگند

  کــــه منم خـــــادمِ  انسان و  بــه انـسان سوگند

  ديده ام در همه جــا  بيوه زن و زخمیِ  جنگ

   سوگندکــــه به سوز و به گـــــدازِ  دلِ  نسوان

   چــــه گناهی داردطفـــــلِ  معـيـوب و يتيمی ،

  به نــــمِ  اشکِ  صغـــيـران و  يـتـيـمان سوگند

  نوعــروسان که به کف  ،  رنگِ  حنائی دارند

  شوهــــران رفته به جنگ و  به شهيدان سوگند

  در و ديــــوارِ  وطـن سـوخت  ،  نمانـــد آبادی

  به خــــــــرابی ِ  هــــمان ميهنِ  ويران سوگند

    کــــه شود نام ، کمی پهن و درازنروم حج  ،

  زائـــــرِ  دل شـــوم و بـــر دلِ  سـوزان سوگند

  حـيـف ازان مـنـزلِ  پنجـــم  ،  کـه ندارد چارم

  به هــــــمان پــــر زدنِ  بی پــر و باالن سوگند

  خـــبری نيست ز زکات و ،  حج است هرساله
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  ن سوگندچــــــو به کـــارِ  سـيه و صوفیِ  الما

  به پـــشاور ، هــــــمـۀ خـويش و اقارب محتاج

  به لـبِ  نــان و شــــکســتانـــدنِ  دنـدان سوگند

  دست افـــتاده هــــرآنکس کـــه تـوانست گرفت

  حـجِ  اکـــبـر بـه نصيبش شـد هـــزاران سوگند

  پـــولِ  حـــج جـمـع کن و ،  مدرسه اعمار نما

  ـم و کـاغــذ و رنگدان سوگندبه کـــتاب و قـلـــ

  ريــــشـۀ جهـــــل و جهــا لت  بکَـَنـِيـد از عالم

  که بـــه علــم و هنر و حکمت و عرفان سوگند

  تا کــه تبعيض و تـعـصـب ، ز جهان محو شود

  بــــه هــــمان صـيـقـل و آيـيـنـۀ وجـدان سوگند

  يدپـــولِ  حــج را بـــه فـقـيـران و غـريبان بده

  تا شــــود پـيـرهـنی  ،  بـر تـنِ  عـريان سوگند

  به مــريــضی کـــه  نــدارد پـولِ  درمان و دوا

  به تـب و ضـعـفِ  قــد و قـامتِ  لـرزان سوگند

  يا بـــه انسـانـيـکـــــه مــرده ست و ندارد کفنی

  به جسد هـــــای  شــــده طـعـمۀ گرگان سوگند

  ــــه  بـــه هنگــامِ  فــراربه زن و دخـتـرکانيکـ

  شـــــده بـدنــام  بـــه چنگــــالِ  پلــنگان سوگند

  به جـــوانـــانِ  قــــوی هــمـت و با غـيرتِ  ما

  به شـهامـت سـر و جان داده  ، به ميدان سوگند

  به هــمـان مـرد و زنانيکه ، شب و روز تالش

  امکان سوگندبهــــــــرِ  آسايشی ايــــن عالـــمِ  

  هــــــرکسی  گــامی پـیِّ وحــــدتِ  عـالـم بـِِنَهد

  بـِکـََشم خــاکِ  درش ، سرمه به چشمان سوگند

  خــدمتِ  نــوعِ  بشر  ،  هـر کس و ناکس نکند

  خـــوش بـــه آنانيکـــــه شايسته و شايان سوگند

  َرو بـــه وطن  ،  حاجیِّ اکبر گردی» نعمتا « 
  تـشـنـه و بــــر ديـــدۀ گـريان سوگند بــــه لـبِ 


