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همایون شاه عالمی

اتــحــاد مـلــت

مشکالت مـا چـــرا آسان نشد؟

درد هـای ما ز چـه درمان نشد؟

از چـه در ضعف است استدالل ما

از چه کـم زور است استقالل ما

از چه همسایه است اهـریمن به ما

از چه مسدود است هر روزن به ما

مشک ِل قـومی ست آیا در درون؟

یا فشار اجنـبیان از بــرون؟

مشکالت مـا زبان و رنگ نیست

یا کمی در غـیرت و در ننگ نیست

معدن ِ پر بـار دارد کشورم

از چه من بر اجنبی ها نوکرم؟

پس چه باید کرد دیگر هموطن

خسته و زاریـم از درد و محـن

نسل هـای مـا پریـشان پیـر شد

زنـدگی در ملک مـا دلگـیـر شد

نیمی مـردم رفته بیرون در سفـر

نـیم ِ دیگر خـوار و زار و دربـدر

فقر می نالـد به کوی و برزنـم

گـویـی بدبخت ِ همه عـالـم منم

روزگار و کار نَبـ َود در وطـن

قلب ِ ما افـتاده گویی از ِپـ َرن

اشک رنجوران ما
گشته دریـا
ِ

ت باران ِ مـا
قطع گشته رحم ِ

گوشت دارد جاهالن انـدر پلو

خون بخورده عاقالن با نان جـو

هرکه پر کردست جاغور جیب خویش

باغ را دزدیده جایی سیب ِ خویش

دزد و سارق گشته سرتاج ِ زمان

آدم صادق نــدارد آب و نــان

شماره  1از  2صفحه

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

دزد گشته بهــر ملت پاسبان

چـاه پـر آبست نَبـ َود ریسمان

تا بکی همچون گـدا در سایلی

ضعف از مـا است آیا قایلی؟

اتـحـاد مـا یگانـه راه است

این نفاق لعنتی هم چاه است

بیخبر تاکی ز کار خیر و شر

در قفس تاکی چنین بی بال و پر

کم بـرو با چشم هـای نیم کور

افـتی انـدر آتـش ِ داغ ِ تـنور

دولتی کاو برنگـیرد مالیات

ملتش محروم گردد از حیات

ت فعال نیست
دولت ِ ما دول ِ

نیت ِ پاکی که در اعمال نیست

ملت و دولت ببایـد هـمنوا

تا که درد ِ مردمـان گردد دوا

نکته ای گویـم بـداری اش بیاد
اتحـــاد و اتحــــــــاد و اتحــاد

سید همایون شاه "عالمی"
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