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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

 

 "تیموری"مورشاه تی

 

 دـپن
 

 پیسه ای میربود کیسه ای رــــه ز         بود ه مردی دغلبازــــــــــــک شنیدم

 پیشه ای رمـــــک دانا و سخی طبع          آزاده ای ردـــــــــــم یکی  را قضا

 بنموده کور  رصــــح دغاپیشه را         دور روزان زــــــــــف گشتی پدیدار

 خویش بیمۀردـــــــــنکردی ازان ک         به جیب کریم دستی کرد روـــــــــف

 رفتــــگ سختش و  دستی  برآورد         رفتــدستش گ ن سخی مردآ کب  س  

 عظیم ن گناهــــــــزی ام  سرافگنده          لئیم مرد ردـــــــــــــــــک همی توال

 رده امـــک دوصد  نه بلکه بد یکی          رده امــــــک که بد من  بر  ببخشای

 نی پیشه ای مزدی و نه اری ـنه ک         توشه ای دارم ره وـــــــــــــن فقیرم

 بخواندش به پیش و دست کرد رها         بیش سخی مرد  نآ نمود  ملـــــأـت

 ببندی خیال دـــــــــــــبه دزدی نبای         جمال بـــــصاح مرد ای تو  بگفتا

 من نهیبی زدی بر هــــــــبدان اینک         دستی به جیبی زدی تو هــــک کنون

 این روزگار اصل زشتــــتوئی ح         رت قرارــــــــــفک من ز دل نگیرد

 گونه بود بدین کی  تو  الح کنون          رزیده بود مهرو توه ب رـــگ  جهان

 اندت مجال داده رـــــــــــدگ  گروه           خصال توئی در ه تنهاــــــن مالمت
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 زرد ردــــــک  رخت دنیا که شالق         ردــفه وانی بـــــــــج آن توانا توئی

 روانت دهم و به روح وانی ــــــــت         توانت دهم تا من زدـــــــــــــــن  بیا

 به خلعت ترا  سازم رازــــــــسراف         عمال دولت ترا زدـــــــــــــــــن برم

 ان توـــــــــــغم ج ز گیرد رامآکه          شان تو ورـــــــــخ منصبی در دهم

 زدی یغما وانـــخ بر  که آن دست         زدی ما بر تو دستی  که این وــمگ

 دریافته ه ــــــــــــــآنچ حالیش بشد         رخ باخته رنگی ز مرد ونــــــــزب

 ریش ن مردآبه  دانا کرد رمــــــــک

 به پیش بیارد سرفرازی   رمـــــــک

 

 

 ( 2111 آګست 22  ـالمان ـ) 

 

  

 


