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  تحفۀ سه سالگی
  

 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  
 

  
  

  

  
 

  ا� ای عــبــــدالـــلـــه ِ خــانــــه آباد

  عـجـب کاری بجـــا ، مردانه کردی

  زن ِ دوم گــــرفــتـــه از  ريــاســت

  ز جـمـھـوری  خـوده  بيگانه کردی
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  نـــدانــــم عـــقـد کردی يا که صيغه

  ويــا چــنــد سـاعـتـه بـيـعـانه کردی

  چيست ؟ جانابگــو آخـر حـقـيـقـت  

  بــه مـاتحـت ِ سـيـاست ، فانه کردی

 ھـی خـنجـر به حـنجـر ، گاه گاھیگ

  بـه زلف  ِ دين و مذھب شانه کردی

  تـــو بـــودی از گــــروه ِ جنگسا�ر

  چه شد يکباره خود ، فـرزانه کردی

  بـــه ريـشـت گشته سرکسھا دلـنگان

  چرا ؟   در دام ِ ايـشان  دانـه کردی

  ھـر برنامه گپ از تُست ، از توبــه 

  سخن عريان و گپ ، خيزانه کردی

  بــه لـَو لـُو خان و شادو� و ، قَـنِچغ

  خـوده مـضـمـون ِ ھر ديوانه کردی

  مـــريـضـان ِ روانــی را عـجــائـب

  بــه آنــی پـخـتــه پـرھـيـزانه کردی

  ز چـی ، پـــوز ِکج ِ فضل ِ غـنی را

  ــِز مـا پيمانه کردیز شــعـــر ِ نــغـ

  لـب و چشم و دماغش کج شد از غم

  مـبــادا کـــج دھـان و  چــانه کردی

  ازان تـــــرسم ، شود کج ، باور ِ او

  جــھـنـــم را بـــــرايــش �نه کردی

  جـــنـــابش را بــه عـزرائيل ، تسليم

  که ختم ، اين  قصه و افسانه کردی

  خــPصه ھرچه کردی خوب کردی

  شـــريـعـت را بـجــا ، جانانه کردی

  زنــــا  و ،  بچـــه بازی و ، لواطت

  نــــه دست ِ خويش ، اُستوانه کردی

  نکــردی کـار ِ بد  ،  با خواھر ِ زن

  نه با خويش  و ، نه با بيگانه کردی

  کــــردی بــا فــــPنی  ، ماچکانیـن

  نــــه خــانـم را فرار از خانه کردی

  لـــيـــــPی سکـرتر را به دفترنـــه 

  نــــه روی ميز و نه  پسخانه کردی

  نه خود را فاعل و، مفعول و ، د�ل

  نــــه سرخم گشته  نه پوسانه کردی

  نــــه اســــتــــادیِّ خــيـراتی گرفتی
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  نــــه القابی  به خود  چسپانه کردی

  نـــه چــون فضل ِ غنی ھمرای کاکا

  بـيـشـــرمانه کردی ز کــار و ، بارِ 

  نــه چـــون مP رؤوف ِ خانه ويران

  دزدانه کردی جــنـــايــــات ِ بســی 

  نه چون سادات و سيمين خويشتن را

  بــــه شـمـع ِ اجـنـبـی پــروانه کردی

  خــPصه ھرچه کردی خوب کردی

  شـــريـعـت را بـجــا ، جانانه کردی

  چـــه ميشد سـومـيـن و چـــارمين را

  به حکـم ِ شـــرع ، ای مـتـانه کردی

  اگــــر نوبت رسيد از سـه و از چار

  رقـم افـسانه کردی» نعمت « بگــو 

 

 


