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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 
۱۵/۰۵/۲۰۱۸                  حامد فارانی

              

چیزی خوشایندی  خواندم ورسانه های چاپی دیدم  تلویزیون ها وواخباری که در وقتی به تحوالت جهان وافغانستان می بینم 

 را بیان کنم امام درد که اما مطلبی که مرا راضی کند روی صفحه کاغد ها نیامد  می خواستم مطلبی بنویسمندیدم  

این  گویاان  هر بیتکه  آمد مبیادشاعر انقالبی  زاده عشقی میرز ا( خرنامه ) تحت عنوان شعری بذهنم  لحظه اندرهم

این شعر  تکراری نیست بلکه بنظرم بیان  هربیت بیان می کند به این حالت برسددنیا  وهر زمانی کهاز تاریخ  مقطع

 شریک سازم وتقدیم کنم  هموطمنانم ودوستان با آن را پس مناسب دیدم که می باشد  وحهان  افغانستان فعلیحالت 

 خرنامه

 دردا و حسرتا که جهان شد به کام خر

 زد چرخ سفله، سکه ی دولت به نام خر

 خر سرور ار نباشد، پس هر خر از چه روی؟

 گردد همی ز روی ارادت غالم خر

 افکنده است سایه، هما بر سر خران

 افتاده است طایر دولت به دام خر

 خر بنده ی خران شده، آزادگان دهر

 پهلو زن است چرخ، به این احتشام خر

 خرها تمام محترمند! اندرین دیار

 باید نمود از دل و جان احترام خر

 خرها وکیل ملت و ارکان دولتند

 بنگر که بر چه پایه رسیده مقام خر؟

 شد دایمی ریاست خرها به ملک ها

 ثبت است در جریده ی عالم دوام خر

 گامه ای به پاست به هر کنج مملکتهن

 از فتنه ی خواص پلید و عوام خر

 آگاه از سیاست کابینه، کس نشد

 نبود عجب که نیست معین مرام خر

 روزی که جلسه ی وزرا، منعقد شود

 دربار چون طویله شود ز ازدحام خر

 درغیبت وزیر، معاون شود کفیل

 گوساله ای ست نایب و قایم مقام خر
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئموږ سره اړیکه ټینگه کړ له ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ملک   چرا می خورد پلو؟یا رب وحید 

 گر کاه و یونجه است، به دنیا طعام خر

 گفتم به یک وزیر، که من بنده توام

 یعنی منم ز روی ارادت غالم خر

 این شعر را به نام سپهدار  گفته ام

 تا در جهان بماند، پاینده نام خر

 خر های تیزهوش، وزیران دولتند

 یاحبذا ز رتبه وشان ومقام خر

 ر وکالیند از این گروهاز آن االغ ت

 تثبیت شد به خلق جهان احتشام خر

 شخص رییس دولت ما، مظهر خر است

 نبود به جز خر، آری قایم مقام خر

 چون نسبت وزیر به خر، ظلم بر خر است

 انصاف نیست، کاستن از احترام خر

 گفتا سروش غیب، بگوش امین ملک

 زین بیشتر، زمانه نگردد به کام خر

 خر کی هست جرتغوزسردار معتمد  

 کز وی همی به ننگ شد، آلوده نام خر

 امروز روز خرخری و خرسواری است

 فردا زمان خرکشی و انتقام خر
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