
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  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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  نعمت اهللا مختارزاده
٢٠١١ / ٠٥  /  ١٥  
   آلــمانــهرِ  اسن ش
  
  

  
  
  

  
  

  ودم، گريزان ب ) فيس ُبک( مدتی را کــــه ز 

  گـــذرِ  عشق ، بـــه هــر منزلی مهـمـان بودم

  گــــه در بـندِ  سرِ  زلف و ، خط و خالِ  بتان

  گــــه در دامِ  هــــوســــبازیِ  خــوبـــان بودم

  گــــه در ميکــــده ، با ســـاغــر و مينا و قدح

   بودمِلــقــــای ُرخِ ِ جـانانمست از خـــمـــرِ  

  معشوق خرابِ  طرب ، در برِ  گـــه در بـزم

  میِّ بـــاقی بـــه کـف و لب به لب هر آن بودم

  گــــاه چــون بلبلِ  شوريده   به باغ و به چمن

  گــــه خاموش و گهی مست و غزلخوان بودم

  گــــاه چون غنچۀ بشگـفـته ای در فصلِ  بهار

  عطـــر افـشان و ،  تر و تازه و ، شادان بودم
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  ـون اللۀ آزاده بــــه دشت و به دمنگــــاه چـــ

  گــــاه هــمــرازِ  دل و ، مــونسِ  خوبان بودم

  بی خـبـر از غـــمِ  دنــيــا و  ز داغِ  دلِ  خـود

  بـه جهـــانِ  دگری ، سرخوش و خندان بودم

  فـــارغ از رنج و غم و محنت و دردِ  دگـران

  ان بودمدور از فـتـنـه و آشــــــوبِ  مـــاليـــــ

  تلويز يونچی و برنــــامه چی ِ  فسق و َفساد

  ترکِ  شان کــرده  و بيخار ، ز هــذيان بودم

  مره چی هـرچه می شد به جهان ، با سخنانِ 

  بی غرض ، گـــوشـۀ آرام و ُدّر افـــشان بودم

  ابـتـــدا با دو سه روشـــنگر و همفکـــرِ  دگر

  خــــرقِ  احجاب ز  روی هـــمه شيطان بودم

  جــرأتِ  لـَم ، لـُم و لـم ، هـيـچ نبودی به کسی

  زانکــــه در سنگـــرِ  اشـعار ، قوماندان بودم

  بـــه دفـــــاع و ، بــــه ضدِّ اسلــحــۀ بـاروتی

  بـــا قــلم  ، وارد و هـــــم فاتــحِ  مـيـدان بودم

  ه بگذشت ،  همی باد به خيريـــاِد ايــــامی ک

   بودمبـه دنـدانِ  شريرانمشتِ  کـــوبـنــــده ، 

  يــــاد داری کــــــه ، به حق دادنِ  مال و چلی

  جگـــــرِ  طــالـــبــــه را ، پـاره و بريان بودم

  ياد داری کـه، چه سان برضدِ  جنگساالران

  مفــــيـر مــرمــی ِّ ادب ، روزِ  هـــزاران بود

  اثـــر و ضـربــــــــۀ اشـــــعـــارِ  مرا ميدانی

  زخـــــمِ  نــاســوريِی بی دارو و درمـان بودم

  بـــه دفــاعِ  حـــــِق هــــم مـيهن و مـادروطنم

  ســــپــه و لـشـــــکرِ  تــدبـيـــر به ميدان بودم

  نـــقـــدِ  مـنـظــــومِ  مرا بود ، نه پروای فلک

  ن راکت و خـمـپـاره و هـــاوان بودمبــــا سخ

  ياد داری کــه چــو شمع ، سوخته و آب شده
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  بهــــــرِ  روشــــنگری جهل ، فـروزان بودم

  رگ رگ و جمله مفاصل شده سيماب ، ولـی،

  مرهـــــمِ  زخـــــــمِ  دلِ  مـلـــتِ  افغـان بودم

  يــــاد داری کــــه بـه برنامۀ هر ناکس و کس

  بودم وجدان  وقـانون  ومحکـــمــه و ضیقـــا

   )ُبرهـانی (و  ) سيد افضلی( و  ) علومی(با 

  دل و ، هـم جـــان بودم)  ِ تمنای عزيز( با 

  عرضِ اخالص به هريک يکِ  شان باد زمن

   بودمورنــه گريزان ، بـــــاعـثِ  آمـــــدنـــــم

  نازم ، قـلمش ، ) بانوی فرهيخته(  » نعمتا« 

   بودمبه فرمان ، فقط  بنده ــــه فـــرمــــودآنچ
  
 

 


