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 05/06/2017                   همایونشاه "عالمی"
 

 نفاق افکن
 

 یزن یداد م و گپ ینـکخود  دادیب    یزن یرا؟ باد مـنفاق چ در آتش

 یزن یم ادیفر چه شیخو جهل غیت با    ست یگسستننا وطن یها قوم وندیپ

 یزن یم ادیبن به غیچو ت ۀشیت با    مختلف اقوام شده نــوط نیا ادیبن

 یزن یه شمشاد مـب فتنه کار طعنه یا    الوان رنگها پُر ز گل شده باغ نیا

 یزن یناد م انیبه م یجنگ افکن تا    مهر قومهاپُر مادر است هنیم نیا

 یزن یاوالد مبه  که مشت یینه  مادر    یدگر در تخم چشم پشتو و تخم کی

 یزن یم شادنا ردمـمبه زبان  زخم    من ملک یاست زبانها بلبل انواع

 یزن یجهل به فوالد م مشت موم آن    نفاق با آتش هزار بار که شرمت

 یزن یمبهزاد  مردم سخن به جایب    استیآر النیاص یکه جا نیزم افغان

 یزن یبه افراد م اصول یب دشنام    کس کند نینه توه چیه میسل عقل

 یزن یآزاد م جمع مردمبه  آتش    ما یخدا بس است پراکندگ بهر

 یزن یز الحاد م شینفاق خو حرف    تقوا شمردن ست یخدا که بهتر شیپ

 ؟یزن یخدا داد م ملک بجان آتش    از سواد عشق کشم دهیوطن بد خاک

 یزن یم امدادۀ دیرا به د بزایت    یحرف آشت یمدد اگر شنو بهر

 یزن یکمزاد م خودت چو آدم حرف    حرف از نفاق حالل زاده نشد نیب

 ؟یزن یم رادیا سخن ز طعنه و حاال    سلطنت علم و عشق بود مکان نجایا

 یزن یباد مبر چه شیخو یآبرو آن    ستیمولو و یکه ملک سنائ نیبب نجایا

 یزن یم فّواد یناد یگه گلو هر    شو "جمال دیس" ره تفکر خاک
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 2از 2

 یزن یچو داماد م نشسته حرف باال    ینه یدامن عروس وطن لکه م در

 یزن یآباد م کلی! تبر به هنادان    وطن شمر نیاز بدن ا یقوم عضو هر

 یزن ینگشاد م نفع تو به زبان کسهر    یکنیم یکه تفرقه انداز یینه  افغان

 یزن یما به هم افتاد م یهاقوم گر    میبرادر پشتون هزاره، تاجک و و ترک

 یزنیاستاد مبصر شده  یب شاگرد    چو استاد مکتبست زیعز هنیم نیا

 یزن یم جادیا متّفق به مشت خنجر    میسو برادر نیچند هزار سال بداز

 ؟یزن یرا زعشق چو فرهاد م شهیت یک    نفاق ۀشیت ازآن شیبه فرق خو زن کم

 (استونی)هماستانیبه ن هنمیم یها ین

 یزنیعشق که سرداد م ینغمه ها دل
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