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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  :يادداشت

ا اشعار يک تن از عالقه مندان " يونس آذری"آقای آنچه در ذيل خدمت تان تقديم می گردد، انتخاب  ار گرامی م ھمک

م " مختارزاده"يشان با ارسال يک نامه ضمن تقدير از کار آقای ا. می باشد" مختارزاده"آقای  پارچه شعری را از قل

ه . به آدرس پورتال فرستاده اند"سعيدی سيرجانی"يک تن از استادان سخن ايران آقای شان را ب ۀ اي ما ضمن آنکه نام

ين فرصت مم" آقای مختارزاده"صورت مستقيم خدمت  ه در اول ستيم ک ئن ھ را ارسال فرستاديم و مطم کن جواب آن

ا دقت الزم در آن، راه  ا باشد ب خواھند نمود، اينک پارچه شعر ارسالی را با شما خوانندۀ عزيزيک جا می خوانيم، ت

  .خويش را از راه اجاره داران دين جدا ساخته بتوانيم

                                                       شاد و پيروز باشيد

  AA-AA                                       اداره پورتال           

  

  يونس آذری: فرستنده

  سعيدی سيرجانی:  شعر از

  

 ا که منــ دان يخـــبر داری ای شـخ

 ناســـدا ناشـــم، خـــناســاشـدانــخ

  ته گويم دراين ره سخنــه سربسـن

  ردارم ھراســـوب تکفيــه ازچـــن

  دم در وجودـدم ازعـــون قــزدم چ

  تــداشــباری نـــت برم اعتـــخداي

  ن و آلوده بودــگيــــو ننـــدای تــخ

  تـخاری نداشـــيدنش افتــــرستـــپ
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  ازـــــير نيــــسان اســــدائی بدينـــخ

  که برطاعت چون توئی بسته چشم

  ازــت نمــھر دو رکعــدائی که بــخ

  م و گه آيد به خشمــد به رحــگه آي

  ان عربـــز در زبـــدائی که جــخ

  د کالمــــھمـــانی نفـــگر زبــبه دي

  ود در غضبــاگه شـدائی که نــخ

  بسوزد به کين خرمن خاص وعام

  ان خودسر و بلھوســـدائی چنــخ

  د بی گناھان تباهــــــرش کنـــکه قھ

  ک مگسـنودی يـــاداش خشــبه پ

  رگناهــــنی پـــد تـــانـز دوزخ رھ

  رئيلــــر جبــھپـــدائی که با شــخ

  رو روـــاد را زيـــھرآبــــد شـــکن

  ای نيلـام دريـــدائی که در کــــخ

  روـــی فــکرانـــگر بيــــــبرد لش

  ه بی مزد و مدح و ثناـــدائی کــخ

  گردد به کار کسی چاره سازـــــن

  ست بيچاره، ورنه چراــــدا نيــخ

  ! دارد نيازه مدح و ثنای توـــــــب

  خدای تو گه رام وگه سرکش است

  وی که اش بايدافسون کنندـو ديــچ

  خوش است” دالل بازی”دل او به

  چون کنند؟” شفاعتگران“رنه ـــوگ

  دای تو با وصف غلمان و ھورـــخ
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  ت آوردــــدسه دگان را بــــنــدل ب

  مکر و فريب و به تھديد و زوره ب

  دين ھرچه ھست آورـــر نگــبه زي

  ولــــد خان مغــنــو مانـــدای تـــخ

  “شد تيغ حکمــــھديد چون کـــته ب“

  ای کلــرمـــارفــد آن کــــھديـــز ت

  ”ند کر و بيان صم و بکمـــانــمــب“

  موجه ھرش بر آيد بــو دريای قـچ

  گناهــيــاره از بـــه کـــد گنـــــدانــن

  وجـوج فـند فـــرو افکـــبه دوزخ ف

  ياهــيد وســــر، سپـــلمان و کافســم

  اـــــارريـــدر حصـــو انـــدای تــخ

  ز کس نبيند گزندـــته کـــان گشـــنھ

  ون وچراــبه چ د گرــی دم زنـــکس

  دـــلنـش بــاقـمــر گردد چــفيـکـبه ت

  انــــيـــيل کروبــــو با خــدای تـــخ

  درون بزمکی ساختهــــرش انــعه ب

  لق جھانــاھی که از کار خــو شــچ

  ه پرداختهـانـــخـــرمـــار حـــه کـــب

  توه لوتی تو بـته در خــــان گشــھــن

  را راه نيستـــز تـــه درگاه او جـــب

  ار اوـــه از کـــحرم او کـــوئی مـــت

  ز تو آگاه نيستـی در جھان جـــکس

  دائی بنازـــسان خـــــدينـد بـو زاھــت

  ش توستـع کج انديــ طبخلوقـکه م
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  د آزــنـابـت و پـــاز اســــير نيـــــاس

  ش توستـــق ريـــنين اليــدائی چـخ

  سته گويم سخنــه سربــھان نــه پنــن

  ن جانور، اژدھاستــيست ايــدا نــخ

  يخ دانا که منــــج از من ای شـرنـم

  خداست” اين”م اگرـــاســاشنـدا نــخ

 
 


