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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Literary-Political  سياسیادبی ــ

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

  ٢٠١٠ آگست ٢٥برلين ــ 
  

  

  
  طوفان دالر و فرحت الله زار

  
  را" اسير " محمد نسيم جناب  و فخرالشعراء، استاد سخن" شب زنده دار" شهوار  وقتی غزل

  خواندم، " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال ٢٠١٠ آگست ١٣صفحۀ  در با مطلع ذيل 

  :دگردتقديم مي" طوفان دالر و فرحت الله زار"جاری شد، که زير عنوان  ابياتی بر زبان قلم 

   
  ون من هزارهاــــ  تو چاِهگ نۀ ای کشت"

  "بارها  دای توـزار کشته  فــصد های  
  
  

  طوفان دالر و فرحت الله زار
  

  
  دنيا  نگــــــــر چو  برده  اسير دالرها      تاراج  دهـــــر بين  ز يمين  و يسارها

  دالر اسير کــــــــــرده بسيط  جهان ما      بستاند از زمين و زمانـــــــــه  دمارها

        ماتم  نگــــــــــر ز شعلۀ  شمع مزارهاکند به پاو سوز بهر سو دالر چه ساز 

  اين برگ سبز  پهنۀ گيتی  گرفته است      برپـــــــــا  ازوست  َرستۀ  کله منارها

  اين  بی لگـام  توسنِ  گيتی  نورد  بين      ميتازدا  به  شوقِ  قــــــرار  و مدارها

  بشکسته او سبوی غـــــــــــريبان بينوا      کی گيردا گلوی صف خــــــونخوارها

  اين نره غول رحـم ندارد به سوی مور      تا بسته عهِد  خــدمت  آن گرزه مارها

  قصۀ آن گرزه مار و غول" خليل"بس کن 

  دل را ملول می کند اين  گــــــــير و دارها

  م و شعر      کـــــــــو  زنده  ميکند دلک تنگ  بارهاروی آر زی واليت و استان نظ

  ميجوی چـــامه های پر از آب و تاب را      ميخوان ز خـوان  فيض و از آن آبدارها

   زده  سر شاهکارها      َوی از نشائِد  تـو تــــــــــــــراود بهارها ــالم  تو  کــای  از
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  ِ  شعـر تو  و اين  شعارها"اسير"     گشتم   "نسيم"ای آن  کـه از قلمرو نظمت وزد 

  تيِغ سخــــن بگير و بسيط  زمين  گشای      بستان  سرزمين  گــــــــــــل و گلعذارها

  دلها  ببر بـــــــه سير و تماشای باغِ  گل      باده  بريز در قـــــــــــــــدحِ  الله زارها

  ان      فـــــرحت  فزای بر رخ مل زين مدارهاغــــــــم  ميربای  از  دل  غمديدۀ زم

  سوی گل ستان شعـر" خليل"روی آورد 

  بزدايد از جگـــــر غم و از دل  شرارها

  


