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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Satire طنز

  
  نو شته عبقری

١۴/٠١/١١  
  

  پيام حکمتيار                                    
  

  مژده ای ھمو طن برای شما
  ديده آشنای شماخصم گر

  گلبدين در غم وطن گشته
  و تن گشتهيارو محبوب جان 

  يخت بھر تان تيزاباو که مير
  راکت اش می رسيد بموقع خواب
  او که ميسو خت شھر و بازارت
  شده اکنون ز جان و دل يارت

  ريشش اکنون سفيد ميبينم
  لرزه اش مثل بيد می بينم
  ترس از ھيبت عدو دارد

  گو دارد و از سر ترس گفت
  طالبان اش به انشعاب شده
  شده جانش از ترس در عذاب

  )سياف( خط نو شته بيار خود
  که بقر بان ريشت ای نداف

  ريش من سفيد ببينۀ پخت
  تو مرا زارو نا اميد ببين

  روی داری مرا بکن استاد
  عرش کين افتادز) گلبدين( يتکه گلو

  پول ھای جھاد بسيار است
  عمر کم گشته مرگ بيدار است
  ھمگی عيش چور کابل کرد
  آرزوی ئی مرا بدل گل کرد

  ما نند ديگری حضراتکه به 
  بگذارم درين وطن اثرات

  کنم اعمار خانه ھای قشنگ
  که فراموش شود حوادث جنگ

  منکه بودم امير قتل و قتال
  ضی و حالبی خبر بوده ام ز ما

  چرخ دوران مرا سبق آمو خت
  در ھمه کار ھا نسق آموخت

  با ھزاره برادری خواھم
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  تا جکان را به ياوری خواھم
  ازبک ھم نور ديده گان منست

  حال ؛ ھرکس عزيز و جان منست
  گر زدم راکتی ھزارھزار
  بود دستور حضرت بادار

  کشته ام مر دمان؛ نه دسته جمعی
  کرده ام من درين قتال کمی
  دختران را زدرس تر ساندم

   مکتبش بمی ماندمدر رهِ 
  دختر مکتبی چکار آيد؟

   مادرش کند بايدخد مت
  فران باشدبی حجاب مثل کا 

  سوی مکتب چرا روان باشد
  مکتب و درس بھر مردان است

  نان است ۀمرد ھا آورند
  زن به منزل بکار خانه شود
  نه که بازار ھا روانه شود
  زن به دفتر نمی پذيرم من
  ھمه دانندچسان شريرم من
  آشتی خواھم ای عزيزانم

  گر چه از چشم ھای تان دانم
  که نداريد ميل ديدارم

  مروز آرزو دارممن ھم ا
  که نمايش دھم توانم را

  و نشانم را ثروت و منصب
  که منم گلبدين حکمتيار

  و شريرو جنگ ساالر جنگجوی
  گر چه دارم ميان تان يکچند
  دوستانی براه  خود پا بند

  شھنواز در وطن وکيل منست
  يار ھمرزم و بی بديل منست
  گر چه او بود سا بقا کافر
  غسل کردست و توبه وافر

  ش مانده کنون بسان خودمري
  ھست ھمکيش و ھمزبان خودم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


