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 صفحه 2 از 1  ه  شمار

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

  

 

  19/04/2016               عالمی همایون شاه
 

 تــلـاد مــحــات

 
  ه درمان نشد؟ـای ما ز چـدرد ه  را آسان نشد؟ـــا چـمشکالت م

  م زور است استقالل ماـاز چه ک  ه در ضعف است استدالل ماـاز چ

  است هر روزن به ما چه مسدود از  ریمن به ماـاز چه همسایه است اه

  رون؟ــبیان از بـیا فشار اجن  ست آیا در درون؟ ومیـقمشکِل 

 ننگ نیست یرت و در ـغ یا کمی در  و رنگ نیستا زبان ـم مشکالت

  از چه من بر اجنبی ها نوکرم؟  ار دارد کشورمـمعدن ِ پر ب

  نـم از درد و محـخسته و زاری  پس چه باید کرد دیگر هموطن

  ر شدـیـا دلگـدگی در ملک مـزن  ر شدـشان پیـا پریـای مـنسل ه

  درـوار و زار و دربـیم ِ دیگر خـن  رـه بیرون در سفردم رفتـنیمی م

  م منمـالـعی بدبخت ِ همه ـویـگ   مـد به کوی و برزنـفقر می نال

  َرنـپِ  از تاده گوییـاف قلب ِ ما  نـَود در وطـروزگار و کار نَب

  اـقطع گشته رحمِت باران ِ م   ا اشِک رنجوران ماـگشته دری

  وـج نانبا خون بخورده عاقالن   در پلوـان گوشت دارد جاهالن

  باغ را دزدیده جایی سیبِ  خویش   که پر کردست جاغور جیب خویشهر

  انــدارد آب و نــآدم صادق ن  دزد و سارق گشته سرتاج ِ زمان
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 2از 2

  َود ریسمانـر آبست نَبـاه پـچ   ر ملت پاسبانــدزد گشته به

  ؟آیا قایلی ا استـضعف از م   دا در سایلیـتا بکی همچون گ

  این نفاق لعنتی هم چاه است   ه راه استـا یگانـد ماـحـات

  در قفس تاکی چنین بی بال و پر  کار خیر و شر بیخبر تاکی ز

  نورـش ِ داغ ِ تـدر آتـتی انـاف   ای نیم کورـرو با چشم هـکم ب

  گردد از حیات ملتش محروم   یرد مالیاتـدولتی کاو برنگ

  مال نیستدر اع نیت ِ پاکی که   دولت ِ ما دولِت فعال نیست

  ان گردد دواـتا که درد ِ مردم   منواـد هـملت و دولت ببای

  داری اش بیادـم بـی گویانکته 

  ادــاد و اتحـــاد و اتحــــــــاتح

 

 

 "عالمی " سید همایون شاه

 

 
 

 


