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  نعمت اهللا مختارزاده  

  ر اسن ــ المانــــ  شه
  ٢٠٠٩ نومبر ٨   

 

 

 

  ٦٩  ِشکَوه

   :در افغانستان ) ٩( 

  } ب { 

  از چــه نويسم ، ز چه گويم سخن

   لنگی و ريش و چپنشهــر پر از

  کـــابـلِ  زيبا شده ُپر ريش و پشم

  صلح و صفا نيست بجز ، قتل و خشم

  وای عجب ، امـری ز طالب نگر

  نهی ز منکـــر شـــــده جالب نگر

  بس در و ديـــوار و فضا پر زغم

  چشمِ  هـــمــه پير و جوان پر زنم

  پير و جوان گويم و نه مرد و زن

  ده اندر کفنزانکـــه همه زن  شـــ

  وای عجب ، نـهـيی ز طـالب نگر

  امرِ  بـمعـــروفِ  شــه جالب نگر

  زن کـــه بـود مخزنِ  عشق و وفا

  منبعِ  فيض ، مرکزِ  صلح و صفا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  نـشـــــو و نمـــا داده ز شيرِ  سفيد

  بر هـــــمـــه مـــردانِ  َجليد و پليد

  وای عجب ، مـــــادرِ  طالب نگر

  ـــــر به مخالب نگروای کــــبـوتـ

  فکــــر و خيالی به نظر جلوه کرد

  دورِ  جــــوانی بـه برم عشوه کرد

  يـــــاد بـيـــــامد ز بهــــــارِ  وطن

  سالِ  نو و شهــــــرِ  مـزارِ  وطن

  وای عجب ، فـصلِ  بهــاران نگر

  نيست بهارش ،  بــه زمستان نگر

  کوِه بلند ، آبِ  روان ، چشمه سار

  آب و هـــوايش که بسا خوشگوار

  دشت و دمــن پـر ز گل و الله ها

  مست به دست ، ساغر و پيمانه ها

  وای عجب ، خـــونِ  شهيدان نگر

  ريخته در کشــورِ  افغــــــان نگر

  نرگس و هــــم و نسترن و ياسمن

  سبزه و هــــم بيــد و چنار و چمن

  نغمه ســــرا  بـلـبـل و هـــم فاخته

  ه ای از عشـــــــق و وفا ساختهالن

  وای عجب ، طالـب و اخوان نگر

  در هــــمـه جا خواندنِ  قرآن نگر
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  خواجـه صفا ، سيرِ  گلِ  ارغوان

  صلح و صفا  داده به پير و جوان

  عاشق و معـشوقه روان هرطرف

   هدفتير ز کمان جـَـسته به سوی

  وای عجب زنــــده به گوران نگر

  حلقۀ دار ، گـــــردنِ  انــسان نگر

  

  

 بقيه دارد


