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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سره سرھم 
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 Political Satire سياسیطـــــــــــــنـز 

  
  ابلیــــــکمباور ک

 ٢٠١٤ جوالی ١٨
 
 
  

 !و کمان بوديم، ھستيم تير اگر
  :زنده وحدت ملی ميان کانديد برنده و با=سرود ھم آوازان 

  )نز روزــــــط(

  
  

   ھستيم،تير و کمان بوديم ر ــــــــــاگ      سود و زيان بوديم، ھستيم رــــــــــاگ

  ان بوديم، ھستيمــــــــجھ در  مد اسر      ن انتخاباتـــــــفوت و ف ر درـــــــاگ

  وديم، ھستيممبک زنان بمی دُ ـــــــــھ      روباه  مثل  رنگیــــــــــف به پابوس 

   ھستيم،ران بوديمــــــــــــ سوداگ  سر      ک، چور کرديمزمين و بانک و گمر

  ھستيم ورد زبان بوديم، مه ــــــــــــھ      »یئپول شو« و  ر در اختالس ـــوگ

   بوديم، ھستيم  النــــــالن ابن فـــــــف      ر و عمارتقص بی،ريديم در دُ ــــــخ
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   داستان بوديم، ھستيم ی،ــــــشيک به       د، قطار استھای آالمُ ـــــــــــــدريشي

  ھستيم ج روان بوديم،ـــــــــــبه راه ک      اھی گرفتيم م لجن، ر آب ــــــــــھ ز

  نھان بوديم، ھستيم ی ــــــسوراخ به      ون موش ــ چ ھمسايه،ۀ حمل ز ترس 

  ، ھستيمرمان بوديمـــــــ قھ کشتن به        را گرفتيم ابلـــک  که  روزی ھمان 

   بدگمان بوديم، ھستيم کس رــــــبه ھ       باز کرديمروشی ـــــــــــــدينف دکان 

  ھستيم زان بوديم،ـــــــــــ خ رخ زرد      اغ را از ريشه کنديمــــــــــــــــاميد ب

  ان بوديم، ھستيمـــــــــنه در سودای ن       خفتيم  شام  ملت، دوهــــــــــنه در ان

  دوق آراءــــــــــــــــبالی ما پس صن

 * بوديم، ھستيم  آشيان ورکــــــنيوي

  

  :ياددشت کمباور کابلی  *

 باال ۀ، چکام»گر نامھربان بوديم، رفتيما     ! اگر بار گران بوديم، رفتيم« معروف شاعر به اقتفای بيت
  :مطلع زيربود؛ با کرده  را انشاد

  !»کمان بوديم، رفتيم  اگر تير و      رفتيم،سود و زبان بوديم اگر« 

ً   انتخابات،ۀبا مراسم توديع کانديد شکست خورد کمباور، ھمزمان ۀچکامقرار بود،   وابسته به که اتفاقا
ز وِّ جو م  کابل آمد   امريکا بهۀبا دريغ که وزير خارج !ھای ھراس افگن جھادی بود؛ منتشر شودباند

عظم؛ و بدين منوال ھردو کانديد ا  تا يک کانديد، رئيس جمھور باشد و ديگری صدر،کرد صادر
 ناچل در کف ۀداشت، مثل پيس» رفتيم«  در نتيجه شعر کمباور که رديف.»رفتنی«  شدند نه» ماندنی«

  !دستش ماند
که او بانگ زد،  غيب برھاتفی از   تا،چه خاکی بر سر ريزدکه  مانده بود، ھک و پکھا ساعت کمباور

  !را تعويض کند؛ بنشيند و صبر پيش گيرد» رديف«
 

 


