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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political   سياسی

     
 نعمت اهللا مختار زاده   

  مان   شهــرِ  ِاسِّن  ــ ال

  

 عزای طالب
  

  از بــرم رفـتی ، چـــرا ؟  ای طالــبِ  پشمينه پوش

  را جــامـــۀ ماتم به دوش)   گلَبدين(در عـــزايت ، 

  رفـــتـی و داغِ  تــــرا ، چون الله هــا  دارد بـه دل

  آيــد در خروش )  بـرهانيکه( هـــا  رويد  زخـــار

  ساغــــر و پـيـمـانــــۀ وحـــدت شکستی ، از جـفــا

  ُپــر نـمـــوده ساغــرِ  وحشت زخون ، ميگی بنوش

  ن ، هـــر دو را دادی بــه بادهــــم تمدُّن ، هــــم تديُّ

  ميهــنِ  زيـبـــای مــا را ، ُپـــــر نمـودی از ُوُحوش

  قـتـل وغـــارت کـردی و خوردی و ريدی در وطن

  ، چرا گفتی خموش)  ربانی( و  ) گلَبدين( بهـــــرِ  

  رهــبـــــرانِ  ديــــن ، تخـــمِ  طالـــبان را ِکشته اند

  حلقه هـــــا از دالـــر و دينار و پوند ، دارند بگوش

  ســازکی کــــردنـــــد و رفـتـنـد  ، در ديــارِ  اجنبی

  جملـــه بر طالب بگفتند ، شــيرِ  مادر ، دوش دوش

  هـــــم بـِدوشـــيدنــد و نوشــيدنـد و چوشــيدند و بعد

  از عــرب دستور آمد ، خونِ  شان هم چوش چوش
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  ـتان و اعرابِ  کثيفـفــۀ طـالــب  ،  ز پاکســـنـطـ

  خوی شان از گرگ و کفتار و پلنگ و ، کور موش

  زان سـبـب از مــــرد و زن ، پير و جوانِ  هموطن

  ريختندی خـــون و ، بر اعراب ، تن هـا را فـروش

  گرچه عـــزرائيل کــــردی ، قـبـضِ  روحِ  طالـبان

  ليسی رسد ، جای سروشتـرس ازان دارم  ، کــه اب

  امتحـــــانِ  ســـرمــــۀ آزمـــــوده  ، مـيـبـاشد چنان

  همچو نوشـــادر کــه باال ، در وجـــود ِِ هر چموش

  گــــر شــــدم خـــارج ، ز چوکاتِ  ادب ، باشد بجا

  کاسه های صبر  ُپر شد ، ديگِ  طاقت گشت جوش

  يــدن تا بکیايـن نـابـکــــاران ،  در چـر» نعمتا « 

  گويان را  به هوشکــو جـوانمـردی  که آرد ، زور

    

  

 
 


