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، شاعر خبره و چيره دست "رازق فانی"اين شعر را به تداعی از شعر معروف محترم 

  .حبوب ترين شاعران معاصر افغانستان بشمار ميروندزبان دری، نوشته ام که يکی از م
  
  

  عصيان
  

   رنگ ميفروشيم ـــــالن ببينيد ماای عاقـــــــــــــــ
  ـــــران را بر سنگ می فروشيمصد شيشۀ گـــــــ

  
  ـــــــــدا خبر نهشتی به دست موج و وز ناخـــــــک

  ــــم ما چنگ می فروشيمدر شهر درد و ماتـــــــــ
  

  ــداياننداريم در شهر بی خـــــــــــــرسی ز کس ت
  ـــدای خويش است ما بنگ می فروشيمهر که خــ

  
  صلح و صفـــــــــــــــا نباشد در کيش و  مکتب ما
  ما جنــــــــــــــگ پيشگانيم بس جنگ می فروشيم

  
  سرخ است رنگ شادی در ملِک وحشتـــــــــستان

  رگ رمه ای را ، بی ننگ می فروشيمبر گـــــــــ
  

  ملت وطن و مردم حــــــــــــــــراج هر مکان بين
  نچـــــــه که در بساطست چون دنگ می فروشيمآ

  
  يمکه مائحرص است و بس حريصی در پيشه ای 

  بشکسته يک عــــــــــصا را بر لنگ می فروشيم
  

  ريمدر حيله و فريبت وز خبـــــــــــــــــــرگان ده
  آئينه را به مردم بــــــــــــــــــا زنگ می فروشيم

  
  مام وطن سرشکی بر حــــــــــــــــــــال ما فشاند
  وانگـــــــــــــه که آشيان را ما منگ می فروشيم

  
  

  :يادداشت پورتال 
گيريم و به نظر نويسنده و  با جنبۀ شعری و شاعری آقای رازق فانی سر و کاری نمی

 خانم روزبه حيدری، احترام می گزاريم، اما از نگاه سياسی بايد ارزنده، محترمه شاعرۀ  
قرار گرفت و " خلق ــ پرچم" در خدمت رژيم منحوس "فانیرازق "بگوئيم، که آقای 

  . در قدوم  آن رژيم خون آشام ريختخود را" ادبی ــ شعری "عرق جبين 
، از حرمت سياسی ما ر داشته باشندقراکه هم  شعری و ادبی در هر مرتبت چنين اشخاص

 . نيستندبرخوردار


