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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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  نعمت اهللا مختارزاده   

     شهـــر اسن ــ المان
  ٢٠٠٩ نومبر ١٢    

  

 

 

  ٧٣ ِشکَوه

   :در افغانستان ) ١٠( 

  } و { 

  منعاقبتش ، اين بــــَود ای جانِ  

  مـــردۀ هــرکس که رود در وطن

  زنده  اگر رفت ، چه خواهد چشيد

  موی سر حـتـماً  ز کــفِ  پا کشيد

  وای عجب ، عـــالـــمِ  انسان نگر

  عالــــمِ  حيوان شـــده حيران نگر

  يک خـبـرِ  ديگـــــری جالبترست

  شرم و حيا  هر طرف هاربترست

  شرح دهـــم يک کمی بی پرده تر

  ــۀ مـــن ، نـقـدگـرِ  پرده درپـيـشــ

  وای عجب ، طـــالــبِ  افغان نگر

  هــنـدو و مسلم ، همه يکسان نگر

  جـمـعه شــــد و داخلِ  مسجد شدم

  ساجــــــدِ  مسجــد شده واجـد شدم
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  پهـــلــــوی من عابدی بنشسته بود

  در نظـــر افسرده و هم خسته بود

  وای عجب  ،  عـــابـدِ  افغان نگر

  سجده کــنان بی سر و سامان نگر

  بعدِ  نماز،عرضِ  ادب ، هم سالم

  کــــردم و ،  پــاُسخ بگــرفتم تمام

  بـــر طــرفـم ديــده همی خيره شد

  داد بر آورد و بــه يک گــريه شد

  وای عجب ، طالـبِ  افــــغان نگر

  از سـتـمـش ، عــالمی گريان نگر

  ی کجافــالنی ، تــو کجائ! گـفـت 

  صنفی و هـمـســــايـــۀ دکــانِ  ما

  در بغـــلِ  مهـــــر و محبت فشرد

  روی ، بــبـوســيد و به منزل ببرد

  وای عجب ، مـلـتِ  افـــغـان نگر

  يـاریِ   هـــــــندو و مسـلمان نگر

  مـرا نام بود) طلب سـنگهـ! (گفت

  يک لـقـبــم رام و دگــر ، شام بود

  از قضا) لبخواجه ط(حال شـدم 

  شرح دهــم  ،  قصۀ خود با رضا

  وای عجب ، قـصــۀ افــغــان نگر

  هـــنـــدوی مـا گشـته مسلمان نگر
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  ٧٤ ِشکَوه
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  هم پــدر و خويش و اقارب ، سفر

  کــرده ازين ملک ، به ملکِ  دگر

  بيا در رويمجــمـلــــه بگـفـتـنـد ، 

  يک نـفـسِ  راحـتی ،  با هم کشيم

  وای عجب ،  هــندو گريزان نگر

  گــر نگـــريــزنـــد ، مسلمان نگر

  

  بقيه دارد
 
 


