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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 مختارزاده
     شهـــر اسن ــ المان

  

  

  

  

  گرفت دشمنان در بر
  در ديـــارِ  بيکسی  ،  دل يــــادِ  آن کــشور گرفت

    و  ،  اســتخوانش در گرفتمـلـتـش آواره گـشـتـه

  گــــه ُمطـيـع ِ  اجـنـبـی و احـتـيـاجِ  شـرق و غرب

  چــــون سپندِ  حسرتی ، جا  روی هر مجمر گرفت

  گـــــه ز ظـلـــمِ  دشـــمـنـان و گـه ز جورِ  دوستان

  بــس بـــرادر هـــا کــه خنجر جانِ  يکديگر گرفت

  ـوه و معـيـوبِ  جنگاشکِ  طـفـــــالنِ  يتيم و بـيــ

  لکـــــه هـــــا بـر دامـنِ  قـــصابِ  ِاسـتـمگر گرفت

  نــو جــــوانـــانش بـه خاک و خون فتاده هر طرف

  نوعــــروسانش بــه کف ، از خون حنای تر گرفت

  در فـــــراقش  ســـوختم سر تــا بـــه پـا مانندِ  شمع

  ای سر گرفتجـــامــۀ حسرت تـنـم از شــــعلـــه ه

  شــــوقِ  آن خــــاکِ  مـقـــدس ،  سرزمينِ  باستان

  در فضای خاطـــــرم جــــوالن نـمــود و پر گرفت
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  تـشـنـــِۀ يک قـطــــره آبـم از عطش ، چون الله ها

   ساغرِ  احمر گرفت ش ،ـــاهــمِ  صبحگـيـمـــاز ش

  ی َدَردـم  را مـــــرِ  غــــونش ، ابـــلگـيـمانِ  نـــآس

  انش ، به دل محضر گرفتـابـرم و تـــابِ  گـــــتـآف

  هــــر طــــرف پــروانه ها ، پرپر زنان و جانفشان

  از وفــــا بنگـــــر کـــه مويم رنگِ  خاکستر گرفت

  بـلـبـــالن و عـنــدلـيـبــــانـش  ،  درين غــربـتـسرا

  غر گرفتهـــــر يکــی بـا نـغـمـه جام  و بـاده و سا

  گـــــرچـــه زر افـتــاده دستِ  مسگرانِ  بی وقوف

  هـر يکی از زر به دستش ، تيغ و هم خنجر گرفت

  پـــــرچــــم فـــــرهـنـــگ و علم و معرفت بادا بلند

  شمسِ  معنا جلـــوه کـرد و جای خود زرگر گرفت

  عـــــرضــه دارد آن طـبـيـبِ  معـنـوی داروی درد

  هر مريضی چشمِ  خود را کور و گوشِ  کر گرفت

  چـــــارۀ دردِ  جهـــــــان ، اينست  ،  باهـم دوستان

  تيغِ  قاتل بوسه کـــــرد و دشـمــنان در بـــر گرفت

  جامِ  زهــری گــــر دهند ، بايد گرفت از جان ودل

  از برای دشــــمـنـان ، هــم شهد و هم شکـّر گرفت

   تــيــغِ  جـفـــــا گر ميزند بر قلبِ  مازخـــمی بــــا

  مــــرهمی بـــر زخــمِ  شان ، تا از وفا باور گرفت

  وحــــدتِ  ديـــن و زبــان و هم نژاد و جنس و قوم 

  پـــرچـمــی افــــراشت باهم ، زندگی از سر گرفت

  ازبک و پشــتـون و تـــاجک ، شـيعه و سنی ، همه

   دختر داد و هم دختر گرفتخويشی باهـــم کــرد و

  گـبــــر و هــنـدو و  مسلــــمان و مسيحی و يهــــود

  بــــا موّدت ، غـــنچـه گــل از بـاغِ  يکديگر گرفت

  از نـــــژاد ســـرخ و زرد و هم ســــياه و هــم سپيد

  وحـــدتی ايجــــاد کـــرده ، رنگ و بو و بر گرفت

  ــر بغض و کين و دشمنیتا ظــفـر يـابـيــــم  بر هـ
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  با شعـــــارِ  عـفـــو و بخشش ،  شــيوۀ بهتر گرفت

  دردِ  مـــا  درمــان نـــدارد ،  در ديـــارانِ  غـريب

  مــــرهـــــمِ  دل را نـبـــايـد ،  از همه داکتر گرفت

  هـــــــر طـبـيـبـی را نـبـاشــــد ، چـــارۀ ما عاشقان

  ـان ، بـايــد ز من يظهر گرفتداروی دردِ  جهـــــــ

  مــا تشنه ايـــم و ساغــــرِ  معنا بيار!  ســاقـيــــــا  

  تا کــــــــه مستيی ز جــــــام و بـــــادۀ اطهر گرفت

  ای خوشا آنکس کــه خود را سوخت ، بهرِ ديگران

  شــعـله هـــائی بر سر و،  دامن ُپر از اخگر گرفت

  ِ  عشقست  و قــدرش را بدانايــن آذر» نعـمـتـا « 

  خــــوش بــــه حالِ  آتشی ، جا َبينِ  خاکستر گرفت   
 
 


