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 مامور رشوه ستان

 

 مالکریم)کریمی(                                                 توای  رشوت خوری ظالم بری خلقان جفا کردی

       ردیـرپا کــــــــبه کج گیری خود حق غریبان زی

ری از قیامت تو ابا کردیاوـــبنفع رشوه خ  

 زخالق تو نترسیدی نه از مخلوق حیا کردی

 شرمیدی چها کردی وم هم نوعان نهـلظــــــــنه از م

 نخوردی رشوت این ثروت بگوراست از کجا کردی

آن مسکن تو حجره تاریک تنگی بودنخست   

 که برروی تو از دود سیاهم گرد وزنگی بود

 باالی سنگی بود ن از تو برـــمگرجای نشیم

 گی بودندر دشنام وج باتو همیشه اهل وبیتت

ا کردیـــــــــــــــکنون تو بارگاه وقصر عالی بر سم  

از کجا کردیراست نخوردی رشوت این ثروت بگو   

 میگشتی رشعبه خود مجبوهرزدست کار در

 یار تا منظور میگشتیــــــرها بسذـــنمودع

امور میگشتیـــــرسیدی برمراد خودکه تام  

 نشستی برسر چوکی چنان مغرور میگشتی

 زا کردیـــــــــرفتی کارهای ناســـــــــــــتا منصب گ

 نخوردی رشوت این ثروت بگوراست از کجا کردی

دا نمیکردیــــــــــاول درخانه ات جز بوریا پی  

نمیکردیداــــــــــپی هگابیو وقت ــبخوردن نان ج  

 ذا پیدا نمیکردیهرکس بُدی مدیون غازتو

 وده ها پیدا نمیکردیـــیدن جزفرســـــبپوش

ن فرش ها کردیــــــالیــــــــلباس ایندم ز ابریشم زق  

 نخوردی رشوت این ثروت بگوراست از کجا کردی
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 ربودیـــــــــخودت نه صاحب اموال وباغ باثم

 ردی بذرگر بودیــــنکردی صنعت دیگر نه م

را پول اینقدر بودیــــت میائی تاـنکردی کی  

 نه گنجی یافتی میگفتمت این هم هنر بودی

 انت متکا کردیــــــــر خیـــــــــــوبــــی دانم یقین تبل

 نخوردی ر شوت این ثروت بگوراست از کجا کردی

 بیا ای گرگ نفس از رشوه خواری ترک کن یکدم

رت زند برهمــــــــانۀ عمــــــرگ آید خـــــنشاید م  

 ورند باشادی وخرمــــــو خـتمام اهل بیت ت

 نند آنگه شود درغمــسوال ازتو به تنهائی ک

ر چها کردیــــــــــــــبگویندت چسان بودی ودر آخ  

 نخوردی رشوت این ثروت بگوراست از کجا کردی

 شر باخبر بایدــــــاب روز محذــــعزیزان از ع

 ان حذر بایدنــــــــــها مسکیـــــــآزردن دل که از

ت هرزمان صرف نظر بایددگراز کار بدع  

ق شام وسحربایدـــــزترس آخرت در ذکرح  

 رها کردیـــــــــــونه فکــــنمیدانم تو خوددردل چگ

 نخوردی رشوت این ثروت بگوراست از کجا کردی

ا گذر از راه بدعت هاــــثباتی نیست در دنی  

رت میکنی روی آنگه تن تنهاـــتوفکری آخ  

 دم زن وفرزند ومال ٍجاـــــــبکار آن نمیآید

 دردم فرداــــار انـــو آید بکـــکه اعمال نک

م بارها کردیـــــالـــــزظ )کریمی(عرض حال خود  

شوت این ثروت بگوراست از کجا کردینخوردی ر  

 

 



۲۰۱۴دسمبر  ۲۹ طلوع صبح امید  
 

 www.shughnan.com 3                     مالکریم کریمی                      شغنان سیمایاداره نشرات 

 

 

 قاچاق

شدشورما مود وطن ــــــاچاق که در کـــه سخن شد     قــای هموطنا گرشنوی این چ  

رائمۀ مشک ختن شد زینـــــــــــگ رابی دماغ است     اوجایــــهرگونه دخانی که خ  

ر پیر وجوان جمله خشن شدـــــرکه چنان رائج گردید     مرغ دل هـــشرب مسک این  

وت نه پرسند     هروین که عیان گشت به از درو عدن شدــــــــمت درو یاقـــــــازقی  

ن شدـبور کفـــــــــصرمجلل     هرعاجز وکم قوت مجــــــهرصاحب قدرت شده با ق  

من شدـزار چــــــــــچون بلبل وطاوس زگلزار بیرون رفت     زاغ وذقن از النه بگ  

ن شدـت ودمـــــــر اینست حیا وادب وشرم     تارخت ببسته بسوی دشـــــــحیف دگ  

ونه بتن شدـن گــــوکالن مایل ایقیر نساهاست     ازخورد ــــهرنوع ملبس که به تح  

ون باعث ظن شدــــــنه فزایم     آخر چه شودحال کنـــــــــــــادثۀ فتـــــماوالۀ این ح  

ن شدــــه فــــیان شرع ندانیم چــرفته زمت )کریمی( بتفکر     ــــزین غصه فرورف  

دا امن یکی کنج فراغتــــخواهم زخ  

ن شدزین واقعۀ تلخ که این عصر زم  
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 دوری از فرقه گرائی
 

 وطن هم میهن افغانستانـــهم

 وحدت اگرخواهی ویابی امان

 کینه و تبغیض ز دل دور کن
این ملت داری بجان  مت خد   

وطنـال  حب پی  باش هماره   
دالت که فزاید ازانـــعدل وع  

 ازبک وافغان اگر تاجک است
در میان  زیکی نیست تفاوت   

 نیز هزاره یک عضو از بدن
 عضو زتن قطع مکن هر زمان
ملت ویک کشوریمماهمه یک   

 بخل و حسد از دل خود وارهان
 ت بودتخدمه ب شخص  برتری 

 تاکه بتاریخ شود جاوان جاویدان
 خورده ئی  دیگران گرتوفریب 
 ود زیانـــهمت س  نیست ترا 

 ترا   ریبدـــف بیگان ورـشـک
 وزبان ومکانگه بگروهی 

 وسنی کشد پی شیعه  گاه 
 نشان گاه دهد برتوگر راه 

 راه مذهب همه سوی خدا است
 رحمت اوبرهمه یکسان روان
 داوند زقرآن شنوـــــــقول خ

 عبس کرده چه نکوبیانبه که 
 ند نآیند بکاررزـــچون زن وف

 ذهب چنانپس زپیچی تو به م
 خدمت مادر وطنم فرض شد

میهنانبرهمه مردم هم    
 
 
 

ولی  اما )کریمی( ام   من  
 نیست مراقدرت تاب وتوان
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دنمیخواه  

از پس نفع خودهرگونه ثمر میخواهند        ی دیگر میخواهند دیدم هرکس بجهان کار  

واهندـرصانع ماهر بتوبرمیخـــبلکه ه       واهند  ــــــرطبیبی وحکیمی که هنر میخـه  

 همه از پی آنند که زر میخواهند

داردشرعست کتابی    ضی آنکه او قا     سابی دارد   ـــر روز حــتوفی هــــآنکه مس  

مطرب هم چنگ وربابی دارد چه اگر    دارد      شتابی    چه   سیاست ر باکا  آنکه  

 همه از پی آنند که زرمیخواهند

ود بهرقوانین مثالـــدیده اش خیره ش       د همه شب قال ومقال  نویس   ردبیریکهــه  

درتفکرزند او اوراق بهم درهمه سال      دال    گردد    او  ود گردنـــقامتش نون ش  

پی آنند که زر میخواهندهمه از  

دهمه بغض وشقاوت دارن که ئیگرو ه جنگ عداوت دارند     وانـــکه هم آن گروهی  

طاعت دارندمه در امر اــــجمع دیگر ه     عادت دارندــح وسکه همه صل آن گروهی  

 همه از پی آنند که زر میخواهند

هر سخن دان سخن سنج که دانا باشد      لم توانا باشد   ــــــــــــرمعلم که بهرعـــــه  

اگرش پیروزبرنا باشدویم ـــراست گ       رکه را می نگری اهل تمنا باشد   ـــــــــه  

زر میخواهند همه از پی آنند که  

م برکند اوریشۀ ظلم از بنیادــــزه تا         عدل وداد    زرۀ   هردم زند دم  آنکه او  

والحادزکفر      ندبرار  ورزند الف       جد جهاد     کنند   هتاک   رکم   برخ بستند  

 همه از پی آنند که زر میخواهند

طریقت جوید کسی راۀ   م ندیدیمـــه        شرعیت پوید     راۀ  به یقین  ندیدم  کس  

زدین برگ محبت بویدبل کسی نیست      وید    ـــحقیت گ  راز   به یکی  اوکه باشد  

 همه از پی آنند که زر میخواهند

حل مشکل چه زراست گرچه قلیل است گثیر    زانصاف بمن عیب مگیر      ای برادر تو  

یرذر پند پذتوازین قصه گ     )کریمی(  ای     تم زروی تزویر    ـــــه را دیدم بگفــــــهم  

 همه از پی آنند که زر میخواهند
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