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 وریــمورشاه تيمــــــتي
  2012 برمون 16ــ  المان

 

  

 چپن حقِ 
 

  "يادت نره" ۀبه سلسلمخمس 

زيبا بس سی مخمّ  ،"آزاد افغانستان غانستان آزاد ــاف"گرامی ما، پورتال  در صفحۀ چاردھم نومبر
استقباليه ای از  نشر شده بود و به تعقيب آن " يادت نره"عنوان  صاحب تحتاز طبع استاد اسير 

ۀ اينک استقبالي. »"يادت نره"س استقبال از مخمّ «خليل 0 معروفی زير عنوان دپلوم انجنير جناب 
 :گرددس تقديم خوانندگان عزيز مياين قلم از ھردو مخمّ 

 

 من يادت نره حرفی ز ،وــــــھرچه ميگويم بگ     نره    ار من يادتــــــــــای صبا گفتار من با ي

 سرو و سمن يادت نره  ۀاران سايــــــــــدر بھ     نرم صندلی    و رم ـــــپته ھای گ در زمستان 

 شھر کھن يادت نره  ۀرمابــــــــــدر خنک گ

 ر تاری ھنوزـــھه بسته ب ،وزيران دغل چون      رچه ھوشياری ھنوز   ـــــدر ت7ش زندگانی گ

 ھر غاری ھنوزه رو ب ،ھمچو روباھی گرسنه     را ميزنی سردار و باداری ھنوز   ود ــمفت خ

 ر و چال و فن يادت نرهـبا خبر باشی که مک

 بی بند و بار ۀوانــــــدي ؛شرت ميشویعِ مست      ری دالر و کلدار خارج از شمار   ير بگـــــــگ

 غافل از روز حساب و محشر و آن گير و دار     ردش ايام و خشم روز گار   ــــــــــبيخبر از گ

 چپن يادت نره حقِ  ،نــھرچه خواھی کن بک

 بر فرق سر  لــــــــــچو گ دستار آويزد  ۀشمل        با تمکين و فرّ مان ير به پارلــــــــراه يابی گ

 بی ھنر بر دونان پستِ   روشـــــــی خود بفأر     عتبر   م "ِزيزـــــع"ی ای بگير ه دادندت ھرچ

 ار واپسين از مرد و زن يادت نرهـــــــــاعتب
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 اھی افگنی بر ناگھانــــــــــــيا به برگ گل نگ      ر در بوستان  ــــجوش @له اندازی نظه ر بـگ

 انـــــــــــچکرا خون ميد کسیچشم نو يا ببينی      ی آسمان   بسوسرکش   ریـــــــيا به آتش بنگ

 ر ھموطن يادت نرهــــــــــــــھ ۀداغھای سين

 ھر در ميزنیه وطن کلکی ب راف ـــــيا به اط     ر سر ميزنی   ـــــــــــخيمه بنشينان کابل را اگ

 اخگر ميزنی  ر بر رویـــــــاکستر اگمشت خ     را رنگ بھتر ميزنی    ان ــــــــبيچارگ حالت 

 بی پيرھن يادت نره  ابتر  انـــــــــــــــطفلک

 وش برايت از بيان اين وطنــــنيست خواب خ     زان اين وطن   ــکه دوری از بھار و از خ ای

 ن اين وطنو شا زّ ــــــــو ع بنام فخر ميداری      لفشان اين وطن   ــــــــــــميدھی سر تا ببينی گ

 يادت نره "نحب الوط"آيت  ،ائیـــــــھر کج

  

 


