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 ! ياسين در گوش خر خواندن
خليل هللا د سي«ٔلنده ھای ھوسباز و جنايت پيشه . امروز در افغانستان اشغال شده  و اخوان زده ، خون می بارد

 و شرکای جرم جھادی ، خلقی و "غلبدين"بخوانيد " گلبدين"يعنی  طالبان و حزب فاشيستی و اخوانی اسالمی » ھاشميان

پرچمی  شان ، در يک صف متحد با اشغالگران امپرياليست و کشور ھای ارتجاعی و اسالمی ھمسايه ، در کشتار خلق 

افغانستان غرقه  به خون و اسير ؛  بد ترين دوران ھستی . غول می باشندھای افغانستان باالخص خلق ھای پشتون، مش

ار و استعمار قرار داشته و در  مورد ظلم و تعدی ، استثمًدأخلق ھای در بند و بال ديده افغان، شدي. اش را می گذراند

رز ھای پدری، از چھار سر زمين مادری و م .ترين شرايط حيات در زير خط  فقر زندگانی شان را سپری می دارندبد

گوشه  مورد تعرض ،  دست درازی  و تاخت و تاز اجانب باالخص کشور ھای ارتجاعی  و فرا ارتجاعی ھمسايه و 

  .منطقه قرار دارد

ريخ ، عليه قدرت ھای قلدر ، استيالگر أٔکه  روزگارانی به خاطر مبارزات  آزاديخواھانه شان  در ادوار ت) افغان(اسم  

باالخص امپرياليسم کھن انگليس و سوسيال امپرياليسم شوروی، مورد احترام  بشريت قرار داشت،  در و تجاوزگر 

ٔکمال تأسف و اندوه ، در برھه جاری ؛  با ترور و انتحار، ھروئين ساالری و افراط  گرائی و دھھا مورد  و بر چسب  
 !ديگر گره خورده  و در سراسری گيتی اعتبارش را از دست داده است

در اين لحظات خطير و  دشوار که  دشمنان داخلی و خارجی کوشش دارند تا افغانستان را به صوب تجزيه بکشانند ، 

زاده و خلف مادر وطن است تا نظر به توان  و امکانات در دست داشته ، متحد   فرزندان حاللٔدين ، مسؤوليت و وظيفه

ٔ  و حراست نمايند ، با مردم درد ديده و ستمديده  شان معاونت شوند و از سر زمين  مادری  و مرز ھای پدری  دفاع
 .کنند و بر زخم ھای آنان مرھم بگذارند

ی بی ناموسانه و  ھا ارتجاع  فرامنطقه و امپرياليسم جھانی و سنگ اندازی-به اثر توطئه  ھا  و دسايس ارتجاع منطقه 

و ھم افسار ھای جاھل و » ھاشميان «نٔر گسيخته کثيفی چودو ھا و جاسوسان بومی آنان از قماش افسای ٔخائنانه  پا

 وطنپرستان  و انقالبيون، برای رھائی کشور و مردم  شان انديشيده و در جھت تحقق اين آرمان  واالی  ملی  و ؛کودنش

 نشيب  مبارزه  ٔانقالبی  ، با عزم  و اراده  پوالدين  و خارائين ، در جاده ھای  پر از  سنگ و خار  و مملو از فراز و

  .قدم  گذاشته و با  متانت و استواری ، خم  و پيچ جاده ھا را می پيمايند

گرچه اوضاع  و شرايط  کشور نھايت بغرنج ، استعمار زده  و اخوان زده می باشد و در اين حالت زار و پريشان  دين 
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استعمار جھانی  بر سرنوشت حسرتبار مردم  ابعاد جامعه حاکم  بوده  و  ديندار با پشتيبانی  مادی و معنوی ۀ در ھم

  مال ھا  از ھر  روزنه  و فرصتی استفاده کرده  و به خاطر بقای سياسی  و موقعيت  اجتماعیً بناء٠حکم می رانند

ٔ، ھر گونه  حرکت مدنی ، مترقی  و انقالبی را  تاپه  کفر و الحاد  زده و مردم  فاقد سواد و دانش را عليه شان
با کشف سيارۀ » ناسا«در اين عصر تعالی ساينس و اکتشافات علمی، با ان که .  و انقالبيون ، می شورانندروشنفکران

 و اما  اديان باالخص اديان ضد کرامت بشری ابراھيمی را غلط  ثابت می سازدۀ ھم" حقانيت"نھم در مدار خورشيد، 

 ف جامعه اعم از سياسی ، اجتماعی  و فرھنگی ،شور بختانه  با موجوديت و حضور فعال  مال  در عرصه ھای مختل

ٔ مال  می انديشند و ھر حرکت و  پديده علمی را تاپه کفر و الحاد می زنندنچواکثريت مردم ھم ٔ  

از دو دھه  بدينسو  مال ھا  در کليت  بر مقدرات و  سرنوشت  مردم  و کشور رقم  می زنند  و بدون شک و ترديد اين 

مال ھا از شرايط و اوضاع .  ساله می باشند١۴٠٠ماد و نشانه ھائی از جھالت و سيه انديشیدجاالن روزگاران ، ن

ٔمشخص تحميلی کشور استفاده  اعظمی برده  و از بی سوادی و نا آگاھی اکثريت  خاموش مردم سود جسته و با تبليغات 
 گردانيده اند که به ذاتش در تاريخ بی فريبا و دروغين آنچنان اذھان مردم را فريفته و مسحور شعبده بازی ھای شان

 .نظير می باشد

سيد خليل هللا « ،»۶ - آی -ام «و » سيا«کار و کھنه پيخ  سوسيال امپرياليسم  و  جاسوس برحال ه جاسوس کھن

وی به اثر گذشته  .نيز از چنين اوضاع  و احوال نابسامان و متشنج  کشور سوء  استفاده  و سود جسته است» ھاشميان

يک سايت شعله ئی و ملحد بوده  و "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد "سايت  : " ائی ننگينش چنين ھنگ می زند که ھ

 !؟."ديگر نمی خواھد با اين سايت ھمکاری داشته باشد

 آزاد - افغانستان آزاد  "پورتالًچطور اين چارپای مفلوک ، در طول شش سال گذشته اصال متوجه نشده است که 

و جنبش انقالبی ضد روسی  می باشد و چگونه » ٔ شعله جاويد- جريان دمکراسی نوين افغانستان«مربوط "  نستانافغا

و اما ما می دانيم که اين ولد زنای مکر ".  خر ھفته فھم می باشد"ً از  درک رسيده است؟ واقعا که هحاال به اين درج

 !دپيشه و حيله گر در مقابل چشمان باز مردم دروغ می گوي

 به  سينه می "رئيس بانک"  و  "آذر خياط"  مرکب  پير و خر صفت که روزگارانی  را ھم چو ھمپاله ھايش ۀاالغ  زاد

غفور «ٔخوابيد و از آن بابت برای فاعلين پول می پرداخت مثل  خلقيی با تجارب چھل ساله جاسوسی ھم چو داکتر 

خاطر مطرح شدن در سطح جامعه و نقل ه حياء  می باشد و بچشمپاره و بی  ،»کريم  زرغون«، گل غتی داکتر »سنا

 . طبقاتی اش را حفظ  داردهجايگامجلس بودن ؛  به ھر رذالت و بی ناموسيی  دست می زند تا 

قرار شنيدگی ھا  وی  طبق .می باشد» احمد ظاھر«ٔ، باجه ھنرمند پر آوازه  و حنجره طالئی ، »سيد خليل هللا ھاشميان«

رحيم غالم "، می نوشيد ، می خراميد، مستی می کرد و ھم چنان  نقش »احمد ظاھر« محافل شب نشينی متمامعمول در 

  .  را برای آن مرحومی  و رفقايش بازی می کرد"بچه

، پسر پرچمی پر آوازه »غفور ثنا«دنی ، داکتر » صادق ظفر«، در نقش مسلمان و انجنير» سيد خليل هللا ھاشميان«چرا

ٔ شعله -جريان دمکراسی نوين افغانستان«  کادر ھا و صفوف - باالی رھبران » انقالبی«نقش  ھای ، در »نفس جھد«
ھنگ می زنند ، عرعر می کنند، اتھام می بندند، بر چسب می زنند و توھين  ،»جنبش انقالبی ضد روسی«و» جاويد

م چنان  راه  را برای باز گشت ايند  و ھٔروا می دارند تا به زعم کثيف شان مايه بد نامی تاريخی آنان را فراھم  نم

ٔ پرچمی و خادی ، بر اريکه  قدرت سياسی ھموار سازند؟ جواب  آسان است -زنازادگان و حرامزادگان خلقی ٔدوباره
ھا و استخباراتی ھا ، عضويت  باند وطنفروش و جنايتکار به اصطالح حزب دمکراتيک » کوانتل پرو«اين  ۀ زيرا ھم

   !می زنند... و سالھاست که از يک پاچه خلق  را داشته 
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و ھم افسار ھای مذھبی اش که در مقام ومنزلت چلی می » ھاشميان«جھت معلومات بيشتر  پرچمی رسوای طالب زده 

 :باشند، مطلب  ذيل خالی از مفاد نيست

 ٔچرا قرآن با ترجمه دری آن در افغانستان ممنوع اعالم می شود؟

 ھا با خواندن کتاب ھای مقدس شان به زبان مادری شان یين ديدند که مسيحی ھا و يھودچون دکانداران و تاجران د

بدان سبب اکثريت آنان در کوتاه مدت  . درک کردند که دين ھيچ ربطی به خدا  نداشته  و ھيچ  پيوند  فرا زمينی ندارد

، دمکراسی ستيزی ، زن ستيزی ، مدنيت  طبقاتی ، بی عدالتی، ستمگریۀدانستند که دين مظھر استثمار، استعمار، جامع

 .می باشد و به ھمين دليل  خرافات را کنار گذاشتند....... سوزی ،علم ستيزی و

ی آن را بدانند  اکه معن  مردم افغانستان قرآن را به عربی خوانده و آموخته و بدون آن در صد٩ اعشاريه ٩٩متأسفانه 

اگر مردم افغانستان قرآن را به  زبان ھای . ور چشم از جھان می پوشندکورکورانه از آن پيروی نموده  و به ھمين ط

بار به دقت بخوانند، تحت تأثير افکار ارتجاعی ،  را يک» مسلم«و » بخاری«مادری شان مطالعه نمايند، احاديث 

 چشم ديد ھای نروند،» ھاشميان«ٔتبليغات زھر آگين نيمچه مال ھا و چلی ھای  جاسوس کون نا شسته پرچمی از قماش 

را پوپنک می زند ونقاب » ھاشميان« دھان چلپاسه ھای از نوع ؛شان را معيار قضاوت قرار داده و  تصميم بگيرند 

تا زمانی که توده ھا اذھان شان را با نور درخشان علم منور .رياء و تزوير از چھره ھای زرد شان به زمين می افتد 

اده ، گوش  فرا د»ھاشميان« به حرفھای مال ھا  و زير پاره ھای مغرضی ھم چو نسازند ، تا وقتی که توده ھا گوسفندی

عمل نمايند ، تا وقتی که توده ھا شعور سياسی، ادبی و فرھنگی شان را ارتقاء نبخشند و خوب را از بد تميز بدانھا 

 کشور، رونما نمی گردد، مال به حال به ھمين اسلوب پيشرفته  و ھيچ  نوع تغيير مثبت و بنيادی در........ ننمايند و 

استثمار و استعمار مذھبی اش ادامه می دھد ، تجارت دين پر رونق تر می گردد ، جامعه به قھقراء کشانيده می شود و 

  ! کشور ھموار می گردد که ھرگز چنين مبادۀبستر تجزي

ِود شان را از شر شرارت ھا و بی  ھای شان بشکنند ، ھم خی و پاھا مردم بايد زنجير ھای دين و مذھب را از دست
ھيچ کارمثبتی را در  ،که در غندی خير نشسته» ھاشميان« نچوھا  و نيمچه مال ھا و چلی ھای ھمناموسی ھای مال  

؛ برھانند و ھم کشور ...... کردن، جاسوسی نمودن و... زدن و ... مفتخواری ، پر خوری و  زندگانی انجام نداده  به جز

متحجر، مفتخوار و طفيليی به اسم مال پاک نمايند ، آزاد بينديشند و آزادانه  وجود موجودی کثيف ،شان را از لوث 

  بشری احترام بگذارند و خالصه که فريب شيادی ھای مال را ديگر  ٔند، به ھر پديده علمی  و اکتشافزيست نماي

  .دنيا گل و گلزار خواھد شد نخورند،

و در حقيقت  رھروان و رزمندگان ؟ "حزب شعله"، »سيد  خليل هللا ھاشميان«سواد جاسوس دو سره  و بی ۀ نابر گفتب

تنگدستی ھا ، مشقات  و ۀ با ھم» جنبش انقالبی ضد روسی«و» ٔ شعله جاويد-جريان دمکراسی نوين افغانستان«

 برای شورش خطرات، در داخل کشور مشغول مبارزه و مجادله   و  روشنائی اذھان عامه می باشند تا  راه  را

ٔبا خشم  و قھر شان، جامعه طبقاتی و طبقات ستمگر را و سراسری و  برپائی جنگ  توده ئی طوالنی آماده ساخته  
  .ٔافغانستان برای  طبقات ستمديده کشور بدھندايجاد يک جامعۀ بدون طبقات را درنابود ساخته و بشارت يک 

 و در مسير راھشان پرتاپ می انقالبيون ھای بی آزرمش به طرف و ھمپاله» هللا ھاشميان سيد خليل«ھر سنگی را که 

جای بسا خوشی و سعادت است که  دله ھا و ديوث ھا ، مرده گاوان و  .د را مصمم تر و نيرومند تر می سازکنند، آنان

 عيب شرعی ھا مفعوالن، الابالی ھا و ناموسفروشان، وطنفروشان و آدمکشان، جاسوسان و اجيران و خالصه  چھار

از آزادگی ، تسليم ناپذيری، ميھن پرستی و انقالبی ی ذاتش ثبوته وعوامل امپرياليسم ،عليه شعله ئی ھا  می جفند و اين ب

جنبش «و» ٔ شعله جاويد- جريان دمکراسی نوين افغانستان « بودن آنان می باشد که  از اين بابت رھروان  و صفوف 
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  .الند، به خود می ب»انقالبی ضد روسی

که در دوران حاکميت » هللا ھاشميان سيد خليل«ٔناگفته نماند که حرامزادگان و ناخلفانی از قماش سرکرده خران بيابانی 

) غالم بچه(ِ خادی و پرچمی و باداران روسی شان، در پھلوی کسب و کار شير آغا رحيم -خون و آتش زنازادگان خلقی

 صد سالگی  ھنوز ھم آستانۀحاال و  در » ھاشميان«. اکی را رقم زده استمانندش ھم چنان جنايت ھای فجيع و ھولن

ٔخارشت ھای قديمی اش  آرام و تسکين و التيام  نيافته  است و به ھمين منظور از  آخرين نقطه اقيانوس آرام ؛ عليه 
ھای خرانه ؛ خودش را  افغان و افغانستان و فرزندان خلفش، دست به توطئه و دسيسه زده  و با اتھام و برچسب زدن 

 .االغانه ارضاء می سازد

  بيدل-بود بوزينه، شود کادم نآاز پيش ھم آدمی    نشد صورت قابل ھيوال بی شکلی ھيچ

 :اين بيت بدين شکل نيز آمده است

  بيدل-  که آدم شود بوزينه بودآنآدمی قبل از  ر عالم باال کشد ـاک را بـت خـيـربـت

ٔ، مھر تأئيد می زند و اما از شما چه  پنھان  قيافه  »داروين« ٔترگ،  بر فرضيه  و  نظريه در بيت باال ابولمعانی س
دوران تکامل را طی »  ھاشميان«شايد . ،  کلفت و زمخت  ھم چو خر وحشی  و خرس قطبی می باشد»ھاشميان«

گرچه عمر طبيعی . ٔه زمانی دارد فاصلنيز ميليونھا سالٔنکرده  و ھنوز به مرحله بوزينه نرسيده است و از آدم شدن 

   يعنی عالج ھمه"نوشادر" ینوشداروبا استفاده از » هللا ھاشميان سيد خليل« سال می باشد و اما  ۴٠- ٣۵خر بين 

البته با معذرت از خر و مقام خر اھلی گياه خور، منظورم از . دردھائی خر، رکورد سن را در ميان خران شکسته است

اين .  وحشی قرابت داردهنبوده بل  خر وحشی می باشد که با خوک سيا» ھاشميان«ھيچ گاھی به نسبت دادن خر اھلی 

ی می کند سخت شھرت پسند، جاه طلب و عاشق پول انموجود کثيف ، شرور و خارشتی که در کمال رفاه و آسايش زندگ

يکی ۀ قرار گفت. اشته و فروخته استاست و برای رسيدن به اھداف پليدش بار ھا  ناموس خود و فاميلش را به حراج گذ

، وی از دوران نو جوانی سست عنصر و ھوسباز بود  و به ھمان دليل  به صفوف حزب »ھاشميان«از فاميل  ھای 

پيوست و در دوران رژيم کودتا و تجاوز روسھا، شب و روزش غرق عيش و نوش، شرابخواری » پرچم«منفور 

ه که در گوش خر ياسين خواندن مفادی ندارد و اما  در حين نوشتن اين سروده بگر چه  مطمئنم  .سپری می شد....... و

 :يادم آمد

  ".اين خران را که چو خر يکسره از پند کرند   ی سخن حکمت و علمئپند چه دھی و چه گو"

 ئیٔاين سر کرده خران وحشی و خرس ھای قطبی، خودش را در جا»هللا ھاشميان سيد خليل«جای بسا خنده است که 

 :ٔمعرفی کرده و در ادامه عرعر ھايش ؛ مرز ھای الف و پف را عبور می کند و چنين می خرامد» بيدل شناس«

 ھھھھھھھھھھھھھھھھھھه"معنی بلند من، فھم تند می خواھد "

را نيآموخته است ؛ از فرط  ) دری( زبان دستورفردی که  تا  به ھنوز و در مرز ھای صد سالگی امالء ، انشاء و 

متأسفانه افسار گسيختگانی که  . دانی ؛ چنان می الفد تا جلب توجه کند تا به  زعم بيمارش ، به شھرت کاذبش بيفزايدنا

ٔسبقت جسته اند ، می آيند و به  پشتيبانی از سرکرده خران ، چند تا باد » هللا ھاشميان سيد خليل« از گریٔدر  مسابقه خر
ر به راه می اندازند، آه  و ناله سر می دھند  و شکوه  کنان می نالند که چرا خارج می کنند ، پس لگدی می زنند، عرع

 را می خارانيد؟ ھم افسار او نشيمنگاهدست گرفته ايد و ه بدون مالحظه و شناخت از فيلسوف خران وحشی،  خرخره ب

ر تر اند  و بدون  مطالعه  و ھم چو استاد کر و کور، نادان و جاھل، خر و خرس شان، خ ،»هللا ھاشميان سيد خليل«ھای 

بدون اندکی تعمق و استفاده از مغز و شعور شان؛ يک جانبه و کوکورانه تصميم می گيرند و قضاوت می کنند و در 

ای خران تا » آئينه«از » ھاشميان«حالی که اگر ھمين ھم کور مغزان و مغز خر خوران به عرعر نامه ھای 
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آغازيده و با ) ٔشعله جاويد(ه اين سيه مار  زير افگار، حمالت خائنانه اش را باالی  بنگرند  می بينند ک.............. 

بی ناموس ، تو »تره سننه«يکی باشد که از اين مرده گاو بی ناموس بپرسد که . چماق کفر و الحاد بر فرق ما می کوبد

که تو ناموس و جوھر مردانگی ات را ی کفر و الحاد را صادر می کنی؟  برايش متذکر شوند انگلی کی ھستی  که فتوا

 دلخواه ، برای ذکرت نيز ناموس ھايشان را به طورنث و مؤفروختی و عزيزان و دردانه ھای مدر نو جوانی ارزان 

پس تو بی آبرو  ، عاری از جوھر مردانگی و فاقد عزت و شرافت ؛ با کدام مسؤوليت و . ھوسبازان پيشکش نمودند

 !مائی؟صالحيت فتواء صادر می ن

اين پرچمی » هللا ھاشميان سيد خليل«ٔ کوتاه به عملکرد ھای خائنانه و بی ناموسانه اگر اين بی شعوران متحجر يک نگاه

 ، بيفگنند در می يابند که اين موجود پليد به جای مبارزه "آذر خياط" و "رئيس بانک"رسواء ، خارشتی آتشی از قماش 

 خادی ھا  و باداران روسی شان، طالبان - پرچمی ھا -  وطنفروشی ھای  خلقی ھا  و افشأگری عليه جنايات، خيانت ھا و

 سعودی و امپرياليستی آنان، تمام سعی و تالشش را - و باداران پاکستانی"گلبدين" و "مال عمر"و جھادی ھا باالخص 

را که بيشتر از ھفتاد ھزار شان برای کار گرفته است ؛ انقالبيونی ه  بدنامی آنان  به وطنپرستان و انقالبيون به خاطرعلي

 . ھيچ گونه خيانت ملی نشده انددر قدرت سياسی شامل نبوده و مصدرھيچ گاھی  آزادی وطن جانباخته اند،

 مان کنيدــٔده ايــــراغ ديــی را چـــاســق شنـح   گان نور نظر سامان کنيدـتـفـت خـلـفـه غـای ب

 ھا ويران کنيد هـد و کعبــيـواری زنــه ديـر بـس   نيست خانه  طواف خانه گر مقصود صاحب از

 ان کنيدــرت انسـف حضاوـيد و طئده بگشاـدي    شـھل کيـان جـشـدان ت کای بیـن اسـا ايـدعـم

 بيدل دھلوی

 :»ھاشميان«معنی دين برای مريدان کر و کور 

 تسلط  آن بر دولت  ذلت و خواری به بار دين عبارت از عبادات و روش زندگی شخصی افراد در جامعه می باشد که 

» هللا ھاشميان سيد خليل«اين که  .از ھمين سبب  است که خرد گرايان خواھان جدائی دين از دولت می باشند. می آورد

محمد بن « خودش را در مقام ؛...... و"سبزه" ، "شير آغا رحيم غالم بچه"، "رئيس بانک" ،"آذر خياط"ھم طريقت 

ار می دھد ، فتوای کفر والحاد افراد را صادر می کند ، سؤال در اين جا است که چرا اين زالو صفت زير قر» عبدهللا

سيد « پرچمی و خادی صادر نمی کند؟ جواب سھل است زيرا - پاره و چشم سفيد اين چنين فتوا را عليه زنازادگان خلقی

  !ود از ھمان  نظام ارتجاعی و وابسته  بئیجز» هللا ھاشميان خليل

سرائی ھای يه بار ھا مدح.....    ھا  و"غلبدين"-  "گلبدين"اش در وصف »آئينه«ٔدر سياھنامه » هللا ھاشميان سيد خليل«

 از "عمرمال "در زمان امارت » کوانتل پرو«اين جانور پرازيتی و .خائنانه و چاپلوسی ھای بی شرفانه نموده  است

 رسانيد، بر قدوم نامبارکش سجده زد، نماز قاتل را به دربار مالی امريکا به طرف کندھار، رخت سفر بست و خودش

 يک پچی جانانه زد  و  لب بردستانش "مال عمر" از شرم و حياء بر چشم کور ه ایکرانه اداء نمود و بدون کدام ذرش

، فردای »يانھاشم« ھم بعد از مالقات تعارفی  در پشت در ھای بسته با "مال عمر". نھاد تا که توانست ؛ بوسيد 

ٔ، اختيار و اجازه عام و تام می دھد تا از چھار گوشه افغانستان فلمبراری نمايد»هللا ھاشميان سيد خليل«ھمانروز به  در . ٔ

.   طالبان، ممنوع و حرام قرار داده شده بود نمودن در زمان امارت جھل و سياهحالی که عکس برداشتن و فلمبرداری

ٔچه گذشته  بود که  به آن سھولت و آسانی اجازه » ھاشميان« و "مال عمر"ی بسته بين معلوم نشد که در پشت در ھا
، کل و کور و  يا  لولو و ديوانه کون »ھاشميان«شايد که ھم افساران . عکسبرداری  و فلمبرداری را اخذ  داشته است

د و يا از ھمان زمانه ھای سابق از باشند که از گذشته ھای اين پير بی وقار و بی حيثيت  و جاسوس کثيف، بی خبران

. يک آبشخور و آخور نوشيده و خورده ، از يک پاچه گوز زده  و در خيانت ھا و جنايات ھمديگر شريک بوده اند
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، »ھاشميان«وجدان  ھای آگاه و بيدار، وطنپرستان و انقالبيون، ھيچ گاھی از بی شخصيت و خود فروخته ای ھم چو 

  .ندپشتيبانی و دفاع نمی کن

 

 خرنامه

 دردا و حسرتا که جھان شد به کام خر

 دولت به نام خرۀ زد چرخ سفله، سک

 خر سرور ار نباشد، پس ھر خر از چه روی؟

 گردد ھمی ز روی ارادت غالم خر

 افکنده است سايه، ھما بر سر خران

 افتاده است طاير دولت به دام خر

 خران شده، آزادگان دھرۀ خر بند

 ه اين احتشام خرپھلو زن است چرخ، ب

 اندرين ديار! خرھا تمام محترمند

 بايد نمود از دل و جان احترام خر

 خرھا وکيل ملت و ارکان دولتند

 بنگر که بر چه پايه رسيده مقام خر؟

 شد دايمی رياست خرھا به ملک ھا

 عالم دوام خرۀ ثبت است در جريد

 ھنگامه ای به پاست به ھر کنج مملکت

 عوام خرخواص پليد و ۀ از فتن

 آگاه از سياست کابينه، کس نشد

 معين مرام خر» نيست«نبود عجب که 

 ، منعقد شودءوزراۀ روزی که جلس

 دربار چون طويله شود ز ازدحام خر

 درغيبت وزير، معاون شود کفيل

 گوساله ای ست نايب و قايم مقام خر

 چرا می خورد پلو؟ » ٢وحيد ملک «يا رب 

  طعام خرگر کاه و يونجه است، به دنيا

 گفتم به يک وزير، که من بنده توام

 يعنی منم ز روی ارادت غالم خر

 گفته ام » ٣سپھدار«اين شعر را به نام 

 تا در جھان بماند، پاينده نام خر

 خر ھای تيزھوش، وزيران دولتند

 ن ومقام خرأياحبذا ز رتبه وش



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

 از آن االغ تر وکاليند از اين گروه

 ام خرتثبيت شد به خلق جھان احتش

 يس دولت ما، مظھر خر استئشخص ر

 نبود به جز خر، آری قايم مقام خر

 چون نسبت وزير به خر، ظلم بر خر است

 انصاف نيست، کاستن از احترام خر

 »۴امين ملک «گفتا سروش غيب، بگوش 

 زين بيشتر، زمانه نگردد به کام خر

 خر کی ھست جرتغوز » ۵سردار معتمد«

 وده نام خرکز وی ھمی به ننگ شد، آل

 امروز روز خرخری و خرسواری است

 فردا زمان خرکشی و انتقام خر

  ميرزاده عشقی

  

 

 
 


