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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political         سياسی

       
 عمت اهللا مختارزادهن    
  لمان ا ــشهرِ  اسن     

  
  
 
 

  بيداد خنجرِ 
  چــارتگـــا ، در ايـن اواخـر ، عـزمِ  منبر ميکنند

  خـفــــا  ،  ايجادِ  هـر شر ميکنندوز رقـــابت در 

  ظاهــــراً   بــاهــم رفـيـق و ،  باطناً  با هم رقيب

  بر سـتيژِ  آبـــرو  ،   ايسـتاده  ، عــرعــر ميکنند

  سالهـــــا ايـــن تيکـه داران  ،  دامنِ  فـرهنگ را

  سر ميکنند از جهــالــت پـاره  کرده ،   بســته بر

  دِ  عـريان  ،  از غالفِ  نظم و نثرخـنجــرِ  بـيـدا

  واژه هـــای  دوســتی را  ،  قطــع ِِ حنجر ميکنند

  از بساطِ  خودنمايی ،  تن خـَری ، ارزان و ُمفت

  زين تجـــارت ، جيب های خود ُپر از زر ميکنند

  من نمی دانم  ،  چــــرا ، ايـــن نـابکــارانِ  دغــا

  و شب کر ميکنندگوشِ  مردم را زعـَوعـَو، روز 

  چـون گـــدای معرفت  ،   از خود ندارند چيزکی

  چيزِ  مردم را گــرفته  ،  جامــــه در بــر ميکنند

  گــرچـه شيطانِ  لعين  ،  اسـتادِ  هر فسق و فساد

  مــوتـــرِ  ابـلــيس را ، بـا ُحــقــه پـنـچـــر ميکنند

  ذوقِ  فـــرهنگی شــدن باشد  ،  اگر بر خوشگلی

  دعــــوتش مـنـزل نمـــوده ،  شوقِ  بستر ميکنند

  تـشـنـۀ نـام و نشـــان و ،  گـُشـــنۀ عـّز و ُمـقــــام

  از بــرای کسبِ  شـــهرت ،  پشت بر خر ميکنند

  گــــر رســــد الـــقابِ  خيراتی به ايشان از کسی
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  ــردگی ،  در گوشِ  بـاور ميکنندـای بـحلقه هـــ

  بينِ  مـــــردان و زنانِ  اهـــــلِ  فــرهنگِ  جهان

  رشــتـه هـــــای دوستی را ، جــر و بنجر ميکنند

  در حـضـــورِ  بلبـــــالن و ، عـنـدلـيـبــانِ  وطـن

  قـُــد قـُــد و غـُمـُبــر به مثـلِ  مرغ و کفتر ميکنند

   و بــوم و باشه در باغِ  ادبکــــرگس و کلــمرغ

  ِنــق ِنــق و پـِــق پـِــق بســـانِ  زاغِ  ابـتر ميکنند

  پـــــرده بـــردارد کسی ،  از چهـــرۀ اصلیِّ شان

  ـی ،  بــــه اوالدِ  پـيـمـبـر ميکنندنـــاســـزا گـــوئ

  بگـــريــــز از ايــن ناعــقين و ناعقات» نعمتا « 

  بـر خدا و ،  ديـن و ، رهبر ميکنند تـُهمتی ، هـم  

   

 

  

 


