
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
 انجنير سيد مختار دريا

 ١٨ جون ٢٠١٩

  

  آخ وامـق جانـم

  بازعمامـه به سـر

  خلوت آرام مراۀشيش

 با دوسه آيـه و يک روضه بيھوده شکست

 چه غلط می خواند

 آيـه ھا را

 او ندانسته که اسالم چه می خواھد از او

 به سـر منبـر و با صوت کـريـه

 قصه وامـق و عـذرا می خوانـد

 و ھمه مردم افسرده ز نيرنگ زمان

 چھار زانـو به زمين ميـخ شـده

  چون تماثيل نه حـرفی و نه گـوش

 ليک در قسمت پايانی مجلس ديدم

 پيـرمـردی به سرش کف می کوفت

 و جمعی به سرو سينه و راناشک می ريخت 

 زده و می گفتند
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 آخ عـذرا جانم... آخ وامـق جانم 

 با فضولی کمکی نزديکتر

 پيش آن پيـر نشستم گفتم

 اجرکم عللللللل هللا

  او بـرقی جستۀديـدم از ديـد

 بنـد بنـدم لـرزيـد

 گفتمش حاجی آغـا بـد گفتم؟

 گفت آره آره

 و دو دستی به سرش می کـوبيـد

 رسيده و با عـذر کمیتـرس ت

 کنجکاوانـه و آھسته به گوشش گفتم

 شما می دانيد؟... حاجی آغا حاجی آغا

 آی چه می خواند و يا می گويد؟

 گفت اين است کنون درد دلم

 کاش يک سنگ گران اينجا بود

 تا به فرقم زده اين مغز پريشانم را

 فارغ از اين ھمه گفتار جفنگ و ھرزه

 کرده و راحت، راحت گردم

 درد من درد دل مردم من می باشـد

 من کنون حيرانـم که کنم گريه و يا خنده کنم

 گريـه يا خنـده مـن ز ندانستنھاست

 که به اغـوای چنين نا اھـالن

  حوری و غلمان و بھشت و دوزخۀقص

 کرده و گوش وطنداران را

 پر ز فتوای غلط  راه غلط  کيش غلط

  ھروئين و چرسجيب ھا پـر ز

 ھر شب از حجره شود دود بلند

 سـر ھر کوچه عزای نـو بين

 ھمـۀ  شھـر سيـه پـوش شـده

 ليک اين اھل دغلباز و به دور از احساس

 داد و فـرياد کنان می گوينـد

 بگذاريد کنون قصه و درد ميھن

 قصه وامـق و عـذرا شنويـد

 آخ وامـق جانـم، آخ عـذرا جانـم
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  شيطانیۀاز مـدرساين شعاريست که 

  مرکز گند و لجن ديوبنـد است
  اميدوارم ھموطنان مخلص ما که عمامه به سر دارند اين را به خود توھين حساب نکنند

 " کانادا٢٠١۵اگست ٢٩مختار دريا "


