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  سيد موسی عثمان ھستی

١۶.٠۶.١٠  
 

  مدير مسؤول ماھنامۀ طنزی بينام در تورنتو
  

ل متحد نماينده ملل متحد در يک  مصاحبه بی شرمانه گفت، يکصد وسی ھفت  طالب جنايتکار که در ياه  مل ست س  ل

د، چون چشم داران  د می کن ل متح ن شان مل فيد در ت اس س شيده می شود ولب قرار دارند لنگی سياه از سران شان ک

ھرکه از اصل خود جدا شود ھمچو بی کس و تنھا شود شعر " به ملت کور بايد کور رھبری کند "کاری انجام ندادند 

تقبال از  در پاکستان سروه ب١٩٨٠زير را در سال   ودم  ودر يکی از جرايد به نشر رسيده بود ودر آن وقت خيلی اس

ه شمار  طرف وطن پرستان شد چند بيتی که به خط قرمز است حاال اضافه شده که می تواند استقبال از آمدن طالب ب

  .آيد

  

  درپاکستان
  

  خداحافظ سربدارن وطندار
  خداحافظ بلبالن خسته وزار
  رخداحافظ پرستوھای دل افگا
  ُخداحافظ گلستان پرازخار

  
  به امامت چنگيزدرسرزمين من
  شيطان درخم محراب قتل با
  قاتلين دزدان چپاول گران

  نفل طوالنی ميخوانند
  مردم سالھا شده که در

  انتظارسالم گشتاندن چنگيز وشيطان است
  پنجه ھای خونين چنگيزوشيطان

  تسبيح می اندازد
  قتل و کشتاربر

   الاليی ميخواندسرتوپ، ھاوان وخومپاره
  علماء به جای ذکرحق، صلح وخداپرستی
  فتوای قتل، کشتارومرتدبودن می دھند

  ھمسايه ھا دايره ھای نفاق وبدبختی می زنند
  جاسوسان پای کوبی می کنند وميرقصند

  دستان روس، پاکستان، ايران، امريکا، چين، ناتو، انگليس
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  برسررقاصان دست نوازش می کشد و
  پول باد ميکنند

  
  خداحافظ سربدارن وطندار
  خداحافظ بلبالن خسته وزار

  خداحافظ پرستوھای دل افگار
  ُخدا حافظ گلستان پراز خار

  
  رھبران دين و مذھب، کمونست، مفسرين خيانت وجنايت شده اند

  دين ومذھب قران راجنايت تفسيرميکند
  کمونيست ھا از قران آئينۀ صفای مکرساخته اند

  ستوراوقاف درمال، مولوی و شيخ به د
  خم محراب شکسته مسجد فتوای کشتار می دھد

  آيديا لوژی ھا بعد از توبه وندامت
  درزنجير شکست پيچيده فرياد رھائی می خواند
  پيروان دين وآيديالوژی به خاطرگمراھی ديگران
  درمنبردروغ ومکارگی ياسين وحدت می خوانند

  
  خداحافظ سربدارن وطندار
  رخداحافظ بلبالن خسته وزا

  خداحافظ پرستوھای دل افگار
  ُخدا حافظ گلستان پراز خار

  
  ُآسمان پردود غوغای طوفان ميخواند

  ستاره ھا اشک تاريکی می بارد
  خورشيدپيغام دوزخ می فرستد

  بھار لباس يخ در تن کرده
  دريا ھا به شيشه ھای قرمزتبديل شده

  شکوفه درختان زنگوله کرستل يخ است
  

  خداحافظ سربدارن وطندار
  خداحافظ بلبالن خسته وزار

  خداحافظ پرستوھای دل افگار
  ُخدا حافظ گلستان پراز خار

  
  الله ھا درسرقبرھا آيات داغ جگر می خواند

  يتيمان کنده به زانو در
  تنورسرد خاکسترمی خورند

  بيوه ھا به جای غذا در
  ديگ ھای سرد سنگ کچالومانند را شورمی دھند

  پيرمردان وپير زنان ھنوزدر
  انتظارعزيران خود سرمۀ ديدن می کشند

  
  خداحافظ سربدارن وطندار
  خداحافظ بلبالن خسته وزار

  خداحافظ پرستوھای دل افگار
  ُخدا حافظ گلستان پراز خار

  
  نه دين نه مذھب نه آيديا لوژی است
  ھمه دروغ ھمه ريا ھمه نيرنگ است
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  رھبرش شيطان زرنگ مکاراست
  مردم بيچاره وناچاردلتنگ است

  ار ملک چرس فروش ترياک وبنگ استتج
  دوست ودشمن ھمه درگيرجنگ است
  مردمش خسته وزارو بی رنگ است

  آسمانش بلندوزمين اش سخت و تنگ است
  ای خداکارتو مگر نيرنگ است؟

  بنده ھای تودرجھان در
  پی کشتارونيرنگ و جنگ است؟

  تومگررفته ای ازملک ما
  راه بازگشت تو دراز و پای تولنگ است؟

  ه ناميد گشته ای از اين بندگانياک
  خواب کردی 
  خواب تو گران

   مانند سنگ است؟
  راست گو ای خدا اين چه نيرنگ است؟

  دروطن چوروچپاول قتل وغارت دنگ دنگ است؟
  نقش آيندۀ ملت بيچاره

  مگرنوک قلم زشت بدکاروبدرنگ است؟
  راست گو ای خدا اين چه نيرنگ است؟

  گ استآسمان بلندو زمين سخت دل ماتن
  اين چه نيرنگ است

   اين چه نيرنگ است 
  اين چه نيرنگ است

  برسر ما بارش سنگ است
  کارتومگرنيرنگ
   ودل ماتنگ است

  
  خداحافظ سربدارن وطندار
  خداحافظ بلبالن خسته وزار

  خداحافظ پرستوھای دل افگار
  ُخدا حافظ گلستان پراز خار

  
  کفرنگفتم اين شکوۀ دل تنگ است

  ُدرمثوی پررنگ استقصۀ چوپان وموسی 
  گفت ای خدا کجاستی که چارق ترا دوزم

  يا شپش ھای ترا از سر گيرم
  تا بر آشفته گشت  زنادانی چوپان موسی

   گفت برچوپان خدامگراست
  اليق اين صفات

  جای چوپان جوابش دادخدا
  بنده ام عرض نياز کرده بما

  توبرای وصلی نی برای فصل اينجا
   است موسیرازمن وچوپان ازعقل توبلند

  
  خداحافظ سربدارن وطندار
  خداحافظ بلبالن خسته وزار

  خداحافظ پرستوھای دل افگار
  ُخدا حافظ گلستان پراز خار
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  گفت تاريخ برنمی گردد
  گر بگردد کی به او می خندد
  گفت بر تاريخ کس نمی خندد

  گفت اين مقوله را  که گفت آنکس
   حرف او گشت مفت ودورغ

  نه به يوغ طالب آمد دوباره  شا
  اين عالمه مگر نيست برگشت  تاريخ

  طالبان باز می آيد چون گاوجنگی
   يا زقندھار يا از رۀ تنگی
  بيرق آی اس آی بر شانه

  حلقه برگوش ھمچو سياه زنگی
  نغمه خواند شف لنگی

  ھمچو مردان نسواری وبنگی
   کی گفت که تاريخ برنمی گردد

  برتاريخ ما کی نمی خندد
   نزديگ شرفۀ پای کيست از

  ھمچوسنگ بر مغز زن می کوبد
  روز وحشت وسياھی  می جويد

  الاليی به استعمار ميخواند
  طالب خسيس ونامرد است
  خط ومشی اوغم ودرد است
   يوغ برشانه چون گاو ديوانه

  می رود با دولت کرزی شانه به شانه
  

  خداحافظ سربدارن وطندار
  خداحافظ بلبالن خسته وزار

   افگار خداحافظ پرستوھای دل
  ُخدا حافظ گلستان پراز خار

  
   چنار پاکستانپارهبيست وشش ماه اکست ١٩٨٠سال 

  ُپرازشپش ھستی دربحرنيستی اقتباس نيست درد است دردکان سماوارر،
  
  
 
 


