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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political  سياسی

  
    نعمت اهللا مختارزاده
    شهــــر اسن ــ المان

     ٢٠٠٩ آگست ٢١   
  

  

  ِشکَوه  
  

   :لماندر ا ) ٦ (

  }ک { 

  بهـــــرِ  دفــاعش ، پــدرم کشته شد

  ، طعـمه به هر بيشه شدهم جسدش 

  هستیِ  مــــــــا رفت ، بــه بادِ  هوا

  گشت تــلـف  ،  خــواهـرکم بی دوا

  وای وجب  گـــرگ  ،  فراوان نگر

  در دمــن و ،  دشت و ، بـيابان نگر

  هم پسرِ  خالــــه  ،  بــه راکت پريد

  خالـــه گـکـم ، چــاکِ  گريبان دريد

  ن شدیدخــتـرکش  ،  طعمۀ  گرگا

  عـــزتِ  او رفــته  و  قــربان شدی

  وای وجب  گـــرگ  ،  فراوان نگر

  در دمــن و ،  دشت و ، بـيابان نگر

  خـالـــه ام و ، شـوهــرش و، مادرم

  من ُبدم و ، هـم يکـی از ،  خواهرم
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  آمــــده ســاکـــن بــــه پـشاور شديم

  گـــــه به طويلـه ، گهی آخور شديم

    ملـتِ  افـغـــــان نگروای وجب  ،

  ترکِ  وطــن کـــرده ، پشيمان نگر

  هـفـتــه شــد و مـاه شــد و  سال شد

  جــور و جـفـا ، بر پلو ، از دال شد

  شـُلـــۀ مـا  سوخت ، به فرمانِ  دال

  زانکـــه مهاجـر شده در شهرِ  چال

  وای وجب  ،  گــردشِ  دوران نگر

  بر پلـــو هــــر دال ، قـوماندان نگر

  روزی زنــی ، آمـــده  مهمان شدی

  خيمۀ ما  ،  ِپر گــل و ريحـان شدی

  بوسه بسی کـرد ،  سر و رویِ  من

  گفت  مــرا ، ای گلِ  خوشبویِ  من

  وای وجب  ،  ملـکِ  غــريبان نگر

  بهـــــــرِ  طـلـبگاریِ   افـغـان نگر

  ز جرمن رسيدپسرعـــمـه ، ! گفت 

  بهرِ  گـــرفتن بــه خودش زن رسيد

  عاشقِ  تــــو است و خــريــدارِ  تو

  روز و شـــب انــــدر پی ِّ ديدارِ  تو

  وای وجب  ، عـــاشقِ  افـغــان نگر

  آمـــــده  از کشــــورِ  الــــمـان نگر

  

  ِشکَوه

   :در آلمان ) ٦ (

  }ل { 
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  دشبعــــدِ  عــــروسی ، ببرد با خو

  خـــانمش و مـــادرش و خــواهرش

  آنچــــه کــــه باشــد به دلت ، آرزو

  جملــــــه بـــرآرد ، تو بگو يا نگـو

  وای وجب ، عــاشــقِ  افـغــان نگر

  آمـــــده از کـشــــــورِ  الـــمان نگر

 بقيه دارد

  

  
 

  


