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  ِشکَوه
  

   :در افغانستان ) 7 (

  }الف { 

   دارقـــصه دريـنـجـــــا نگـهش دار

  فرصتی بـــر ايــــن قــــــلمِ  بيقرار

  تا شــــنـوی بـــــارِ  دگـر از عجب

  شکوه بسی گشت ، زيــاد از رجب

 ای  وجـب و ای رجب و ای عجب

  شکـوه شده  ،  پشتِ  شما در وجب

  ميـــــروم اکــــنـــون طـرفِ  ميهنم

  تــــا خـبـــری از وطــــن و مسکنم

   ويران شدهـاشـانۀخـــانــــه  و  ک

  بـــاغ و چـمــن دوزخِ  سوزان شده

 ای  وجـب و ای رجب و ای عجب

  شکـوه شده  ،  پشتِ  شما در وجب

  از َدر و ديـــوار و ز سقف و زمين
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  غندل و قــانغوزک و ِکـــرمِ  چمين

  طالبِ  پشمينه  و ،  سوغاتِ  بوش

  گژدم و چلپاسه و چون مار وموش

  ای عجبای  وجـب و ای رجب و

  شکـوه شده  ،  پشتِ  شما در وجب

  حامــــــلِ  چــلــــتـار و عـــبا و قبا

  مـــرکـــزِ  فـــحشـــا  و ريــا و جفا

  طالـــــب و مـــال و چــــلی ، پخپلو

  بــــا يخـــن و دامنِ  ُپر چرک و ُبو

 ای  وجـب و ای رجب و ای عجب

  شکـوه شده  ،  پشتِ  شما در وجب

  يک خـــــبــرِ  تــــازه و جالب شنو

  بانــــدِ  تــروريست و ز طالب شنو

  ريشِ  گــره خورده و با چشمِ  کور

  زاده شـــــده ، آمـــــده از بينِ  گور

 ای  وجـب و ای رجب و ای عجب

  شکـوه شده  ،  پشتِ  شما در وجب

  پشم ، به هر کـوچه فـــــراوان شده

   پـريشان شدهحالِ  هـــــمه  زار  و

  مـعـــروف  شـدی جلوه گرامرِ  به 

  ــر هـمـه جا  پرده درمنکــَ ی زنهـ

 ای  وجـب و ای رجب و ای عجب

  شکـوه شده  ،  پشتِ  شما در وجب
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  مال عجب  ،  رهـــبــرِ  دينی شدی

  نـوکــــرِ  انگلـيسـی و چـيـنی شدی

  ـش ، به  بينی شدی روسيقيچـی ِ 

  ريشکِ  او ،  کشتِ   زمـينی شدی

  وای عجب ،  طــالــبِ  افـغان نگر

  تــــازه امـيـری  ، بـه مسـلمان نگر

  

 بقيه دارد
 

 


