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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

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

"نصرتی"حسیب : فرستنده   

۶۱1۲سانفرانسسکو ــ اول فبروری   

 
  

 

 "مستوره افغان"فقید  ازاشعاری 
  

 چادری

 شکـــــُر هلل  چادری بگذشت و رفت      کفش و پاپوش زری بگذشت و رفت

 بگذشت و رفت      روزگــــــــار ابتری بگذشت و رفت* موسم خـال و دری

 همچــو باد سرسری بگذشت و رفت

 چــــــــــــــادری آن ِمعجــر ادبار ما      خلـــــــــــطۀ پر چین و پر اسرار ما

 رخـــــــــــت بربست ار تن بیمار ما      شد  سبک  زو پیکــــــــــر افگار ما

 یـــاور جن  و  پری بگذشت و رفت

 ده  در  آئین ماچادری آن خلــــــــــــــطۀ پرچین ما      رخنه هـــــــــــا  افگن

 کـــــــــی  چنین چیزی بگفته دین ما      روی پنـــــــــهان  و عیان  سّرین ما

 عشوه هـــا و دلبری بگذشت و رفت

 پند  حـــــــمامی   ربوده چــــــادری      راه دزدی را گشــوده چــــــــــادری

 ــــرده پوده چـــــــادریدشمن  دوشیزه  بــــــوده چـــــادری      مغز زنها کـ

 خلـــــطۀ کیسه بُری بگذشت و رفت

 پرده پوش  کیسه برهـــــــــا چادری      یک جهان  آرد  خطرهــــــا چادری

 باعث  رنــــــج   نظــــــرها چادری      دوستدار فتنه گــــــــــــــرها چادری

 خوب شد این چادری بگذشت و رفت
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 ان بودی حجاب      پرده بود  و  ستر بود و هــــــم نقابچــــادری تا یک زم

 ِمعَجــــــــــــر سرتا قدم بوده صواب      نی  چــــــو کاهوئی و یا پوش رباب

 بالش  زیـــــِر سری بگذشت و رفت

 هزار و هرزه بیست گرچه خوبان یکزیر برقـــــع نیک و بد معلوم نیست      

 زشت کیست      این هــمه  بی سنجشی از چادریستخانم نیکــــــوخصال و 

 پردۀ  غــــمپروری  بگذشت و رفت

 تا که بودی مـــــــــــرده آسا در کفن      منزلت کــــــــی بود بهرت در وطن

 چــــــون شدی  آزاد و پوشیدی چپن      قـــــــــدر  تو  معلوم  شد ای میرمن

 دشمن  جن  و  پری بگذشت و رفت

 ای ُدشیزه موقــــــــــــع کارت رسید      حــــــــــــریت یعنی مددگارت رسید

 در حیات  عــــــــــلم  بازارت رسید      ای  نهـــــــــــال  بارور بارت رسید

 مـــوسم  تن پروری بگذشت و رفت

 اگـر دارد اثر      حسن تو چــــون هست همدوش قمر"  مستوره"حـــــرف  

 برو  از  خــــــــانه ای نور نظر      با لباس  ساده  و  ِمعـــــــَجـر به سرشو 

 وقت  حسن  پودری بگذشت و رفت

 عینـــــک چشمت حیای چشم توست      موی پنهان زیر معجـــــــر آبروست

 دستکش  در دستـهایت  بس نکوست      زینت  بسیار بهـــــــر زشت روست

 گذشت و رفتب* موسم خـال و دری

 

(هـ ش 1۳۳۱کابل  ــ  )  

 

 

 

"دری"ــ *   

.تریشه های زرورق، که دخترکان و بالخاصه دخترکان دیهکی، جهت تزئین به گیسو میزدند  
  

 

 

 

 


