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ن ر جان آ دا ھا    نام 
آنچه را که بنام شعر  خواستميم نسو،يدراز به ا یاز سال ھا    

رده ام، وا اهيکاغذس یونظم به رو ايک وده ام،  نج ا نشر نم وآنج

وز در دفترچ ايو ه ھن دان ۀآنچه ک ردآورم  یخاطراتم زن د، گ ان

نم یومجموعه ا ا ونظم  نيا.بنام کتاب شعرچاپ ک شعرگونه ھ

ه خرچ ند ۀنديخود گوھا اگر دآن ھمت ب ودست بکار نشود،  ھ

آن  یشعر شناس ايو یکه کس ستندين یشعر تيدر آن حد وموقع

ۀکند و به حل نيو تدو بيرا ترت اده سازد ي  نيا  رايز. چاپ آم

ا رده ا یشعرھا، ھمچون برگ ھ از درخت فکر  یزرد و پژم

رار باد سرد خزان ق ريدر مس ميھستند که دا  یشاعر ھمچو من

زود ه ب د ک پرده م یبفراموش یدارن ونديس ازصاحب  شيوپ ش

         رنديم یخود، م

ده روز ازبازمان دان ا م ان و فرزن ا ۀگ ا، و بخصوص آ نھ  يیم

 وتريبا کمپ یغرب یاند ودرکشورھا دهيغربت کش اريکه پا به د

ه فرھنگ و  ر توجه ب وانترنت ورسانه ھا بزرگ شده اند، کمت

ذ شتگان خود  یوا دب ینگفرھ یث ھا رايزبان وم درا ن و گ پ

 اي و بپردازند رھاسروده ھا وفک نيا نيوتدو فيدارند که به تال

ت ا ال فرص د نياص ارا ندارن ا .کارھ ا، ب ه م ه ک ھمانگون

 اياز سر غفلت و ايبحران زا، و طيباجنگ وشرا رشدنيدرگ



 
 
 

٤ 
 

 یو ادب یفرھنگ یھا راثيپاسدار م ميمان نتوانست یفقر فرھنگ

  .ميداد خود باشپدران واج

ا ھم   ود، ا نيب دور ب ه مق ا ک ا آنج تم، ت ه گف ا و  نيک سروده ھ

اگون سروده  یو فرصت ھا طيشعرگونه ھا را که در شرا گون

د و تصو ده ان را ريش ر ش ا طيگ ه ھ ع  یوزمان د، جم خاص ان

ا بيکه اگر نقص وع  در آوردم یکرده وبشکل کتاب یآور  یھ

ا د گ ا ن ه و م دا ن تند،ير نھم دارند، و ھنرمن دهيگو س د  یا ن دارن

ن اعرکه در روش ام ش مع ودود ار یبن ا نيکينورش  یوچراغھ

تش دارد یليت ت ودوس م زده اس ا را رق مت! آن ھ  نيازا یقس

اب عرھا، بصورت کت وانيکوچک ز یش ايب «رعن رخ  یرقھ س

بز ال » وس رف  یالديم ٢٠٠٠در س رز( از ط ود ط  یدمحم

ا) موسسه ه ھمت آق ارک، ب مسوول آن  روشن بينج یدردنم

اپ  هموسس ال چ تياقب الش آن  اف ان و ت گزار احس ه سپاس ک

                                   .باشم یبزرگمرد م

ه ب دانميم یآور اديقابل     ا، ھجون نيا نيشتريک ه سروده ھ ام

اره اشخاص ومقا وم ھا اند که درب د و معل مات سروده شده ا ن

 مياما چه کن.برد یم انياست که شعرھجو، لطف سخن را از م

ه ھرصفات ن دهيآفر نيکه دل ما را چن د ک د کيان ه  یوب را ک

ول آن  .ميکن یپوش مازآن، چش مينتوانسته ا م،يا دهيوشن دهيد بق

   )اديدل کند  ند،يب دهيھرآنچه د:( وارسته که گفته بود یصوف

  گرم و دوستانه یدرود ھا با

  لينا ريدستگ

  .م ٢٠٠٦ھلند، جون 
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ال  ر ١٣٢٦در س ابق  یديخورش یھج وال)  یالديم ١٩٤٧(مط  یدر ولس
دا .بغالن زاده شده ام تيوال نينھر  ن،ينھر یمکتب را در ولسوال يیدوره ابت

ه  ١٣٤٧کابل در سال  نيرا در دارالمعلم یعال و ليسۀمتوسطه را در بغالن  ب
تاندن  .دميرسا ن انيپا ار در مکاتب و ل کيپس از گذش ا، دور سهيدوره ک  ۀھ
د ديس یداگوژِ يپ توتينرا در انستآ یعال ال ال ردم ١٣٦٠درسال  نيجم تم ک  .خ

ا یبنا بر دشوار انواده گ یھ ل  تياز شمول ،یو اقتصاد یخ ون کاب در پوھنت
 .صرف نظر نمودم

انواده ا ون در خ زرگ م یچ ان ب ل وعرف ل فض نفکر واھ دم،  یروش ش
ن وان نيدرس اعر ١٣٤٥ یج عر وش ه ش ار آورد یرو یب ه اث ه مطالع م وب
ه نوشتن  یتجربه ھا نياول و پرداختم یوعرفان یادب ،یخيتار شعر گفتن ومقال

ودم ال  .را آزم ر دال ١٣٥٩در س ا ب ه بن تم و در  یتيامن ليک ل رف ه کاب انآب  ج
تاد ۀفيوظ ردم، یم شيرا پ یاس اعران ونو تيعضو ب ن ش ندهيانجم ان  س گ

 یکيدو عنوان کتابم  ١٣٦٦و  ١٣٦٤ یسالھا یط .افغانستان را حاصل کردم
)  يیکرا ۀخان( در طنز  یگريود) ديفرآومادر حماسه ( کوتاه  یدر داستان ھا

ندهياز طرف انجمن نو ه چاپ رس س تان ب ان افغانس الھا ندر دورا .دنديگ  یس
ا ،یوھنر یاقامتم در کابل، شعرھا مقاالت ادب ز ھ ا و طن در روز  ميداستان ھ

ا ه ھ ر« ،)آواز(ه مجل واد،يھ س،يان ینام ه  »ونيزيتلو ويراد هينش ( مجل
ندهيانجمن نو«نشريۀ ) ژوندون،  ان س ه » گ ان (ومجل وزارت  ۀينشر«  )عرف
تهيپ» معارف ه نشر م وس اسال  نيا یط. دنديرس یب تان، ھ ا داس  حدود دھھ

ا ه ھ ا ومجل ه ھ ل  یطنز، مقاله و شعر در روز نام ر کاب م معتب ه نشر از قلم ب
 .نده اديرس
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ه  یسيدر دو کانکور داستان نو یديخورش ١٣٦٣و  ١٣٦٢ یادر سال ھ ک
ا یاز طرف وزارت اطالعات و کلتور وقت راه انداز ده ج درجه  ۀزيشد، برن

ستان خجند آدر  ١٩٩٧در سال  .ھم بود ینقد زهيدوم شناخته شدم که شامل جا
تانيتاج ا کس د« یادب زهيج ال خجن ه کم ه  »یخواج اعرا یکيرا ک  ناز ش

رون وسطا یفارس برجسته زبان هيم یايآس یدر ق انکور  کياست، در  ان ک
نواره ب .وردمآبدست  یادب ه از طرف بن یالملل نيدر جش اب ک ان اديکت  یجھ

تانيژور نال ر س ا ريدا شيدر اط ود، ج ده ب ات ی زهيش ام  یمطبوع اب بن « کت
 .من داده شد یبرا  »یسلجوق یفکر

هيوظ یاجرا یبه بعد که برا ١٣٦٩از سال  ه خ ف تم ودر ب ارج ازکشور رف
د پ) م ١٩٩٨(  ١٣٧٧سال  ه کشور ھالن ز و نکه ب ه، طن ا مقال ده شدم، دھھ اھن

ه.افتندياقبال نشر  یمرز رونيدرمجالت ب ميداستان ھا ه نام ه در ھفت «  ازجمل
ر »ديام ان در کل هينش نفکران افغ وريروش ايامر یاين ف و  در ک د، عض ھالن

وروز(  یمجله فرھنگ ريتحر اتيوعضو ھ انايرآانجمن پاسداران فرھنگ  ) ن
د و (  یاسيس یفرھنگ ۀيمسوول نشر ريوسپس م ودم زين) راه ن ون از .ب اکن

ال  ه ا ٢٠٠٧س ويب ده گ نس دن زن تان ودر لن ور انگلس ه در کش ايم یک  .مينم
ايدرا ا زين نج غول کارھ ا ا یو ادب یفرھنگ یمش نام و ب ا نجم و  یادب یھ

ا رابطه دار یفرھنگ ا در اروپ ا و و مافغان ھ ه ھ ه مجل ا ب ا تيس  یانترنت یھ
ردا و ،ف ا در س ان ھ م افغ ن قل ل ناتھ ،دنيانجم ان،  ميمق ـکاب  ميمق يیايآرآلم
اع یمطالب فرھنگ وطندارآلمان و  ميمق نور؛  دنيسو را یواجتم  ینشر م یب

دن، پ.فرستم ونيتا کنون در دو دانشگاه معتبر لن ا رام ه  یفرھنگ ليمس از جمل
د دياز د یدر باره علم وھست ا جالل ال د بلخ نيگاه موالن د  و یمحم حافظ ، رن

 .سخنران بوده ام....و.،یخرابات

 :یوانيد یھا کار

  ١٣٥٨مختلف کشور تا سال  اتيوال یھا سهياستاد در مکاتب و ل -

ا وسط سال  ١٣٥٨اواخر .یمدت کوتاه در بغالن صنعت یبرا سهيل ريمد  - ت
١٣٥٩  
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ا پا ١٣٥٩از وسط سال ) نيشيپ هينادر( بلکا ديعمر شھ سهياستاد در ل -  انيت
١٣٦٠ 

ا ن یمرکز ۀتينشرات و آموزش کم ۀآمر شعب - تان ت ان افغانس هيجوان سال  م
١٣٦١ . 

  ١٣٦١سال  انيتا پا» درفش جوانان «ۀ ھفته نام اتيشعبه ھنر وادب ريمد -

و  یدر امور فرھنگ) صدارت (  رانيوز یکار شناس در اداره امور شورا -
  ١٣٦٤اداره امور تا  راتيشعبه اسناد و تحر ريمد

را  »یامان سهيل« در یاستاد زبان فارس - ل ب اه در پا یکاب سال  انيمدت کوت
١٣٦٤  

 . ١٣٦٧تا  ١٣٦٥تخار از سال  تيدر وال هيوترب ميتعل سيير -

ا پا ١٣٦٧سال  انيپرورشگاه وطن، در پا یعموم استيمعاون اول ر -  انيت
 . ١٣٦٨سال 

ور فرھنگکار - کند، در ام تان در تاش فارت افغانس د س وول تعل یمن  ميومس
ان در  هيوترب هيم یايسآجوانان ومحصالن افغ ا  ١٣٦٩از سال  ان  ١٣٧١ت

).١٩٩٢- ١٩٩٠  ( 

 :یچاپ ريو غ یچاپ آثار

   ١٣٦٤سال ،چاپ کابل) کوتاه  یداستان ھا( ،  »ديومادر حماسه آفر«  -١  

    ١٣٦٦سال ، چاپ کابل) نز ط ۀمجموع(  »يیکرا ۀخان« - ٢

ا رقيب«  -٣ بز یھ رخ وس عار یمنتخب( » س ه ) از اش اپ مطبع ود (چ دمحم
 .یالديم ٢٠٠٠سال .چاپ دنمارک ) موسسه  یطرز

عر فارس«  -٤ ک در ش د »  ینم تاد مقال( در دوجل ه ھش  یفرھنگ ۀمجموع
   ٢٠٠٥چاپ ھالند سال  ،) یوادب

اازدا یبرخ یسيباز نو» عشق درغربت«  -٥ زا یستان ھ د  شيگذشته واف چن
  ٢٠٠٥چاپ ھالند سال  ،داستان نو
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یکرا ۀخان«  -٦  از نو ،»ي ا یسيب ز ھ زا یطن ز د شيگذشته واف د طن  گريچن
   ٢٠٠٦چاپ ھالند سال 

 چاپ  آمادۀ انهيداستان م» خاطرات جنگ تالقان «  - ٧ 

جلد  ت مھاجران افغان در اروپا در دوخاطرا ،»از مسافرت تا ھجرت «  -٨ 
 .ماده چاپ آ

 دفتر شعر؛ اماده چاپ  »ديخورش الديدر م«  -  ٩

از جنگ ھا و کشمکش ھا  يیداشت ھا ادي»  خياز تار يیداشت ھا ادي«  -١٠ 
 .چاپ اند ۀمادآم که  ٢٠٠١تا  ١٩٩٠کسب قدرت از سال  یبرا

 ١٥٠تعداد  یوفرھنگ ی، ھنر یاجتماع ،یاسياز مقاالت س یمجموعه ا - ١١
ا یانترنت یھا تياکثرا در سا مقاله که منتشر  یمرز رونيب یومجله ھ
 . شده اند

.  
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  ري تقد
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  !رميميدرخاک تو م چو ھن،يم نيخوشبختم مھ چه
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  !رميمن باشد، وطن فردوس و کشم یاليل وطن
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  وعشق هوس

  شود ینم سري، با ز مگذشته عمر

  شود یکه از کمان برود، بر نم یريت

  ميرسيبا شکست نفس، بمعراج م ما

  شود یبزرگ، از سر منبر نم واعظ

  را  بيرق  ديو ام  نيمرا بب  مھر

  شود یھوس با عشق، برابر نم ھرگز

  به رنج کشميترام :سخن که یکي یگفت

  شود یکالم خوب، مکرر نم گريد

  نوشم شراب عشقکه تا زجام تو خواھم

  شود؟ یچرا لبان تو، ساغر نم آخر

  من یتو از بر من، دلربا يیبرده  دل

  شود ینم! ھزار، مثل تو دلبر خوبان

  بتان به مذھب ما، ھم عبادت است مھر

  شود یکا فر نم ،یبه جرم عاشق آدم،

  بيغر ۀتا خدا نکند، چار امروز

  "شود یبه داد بنده، توانگر نم مفلس"

  خانه مھر و محبت است خجند،" لينا"

  !شود یمرو که حال تو، بھتر نم کابل

   1375قوس 
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  !من اميپ

  ديجفا مکن  دلم،يب اشقم، ـع      ديجدا مکن  از دوستان،  راـــم

  !ديپا مکن رـــيدل مظلوم، ز      ديانـــبست ار،ـــيز  را  ا ــم داد

  ديرک آشنا، مکنــدگر ت ه      که ــبه ھم  من،  امـيپ  دين اـرسـب

  ديحنا مکن نيناز، بر رنگ ا     ذردــگيچون حباب م ،یگ زنده

  ديگدا مکن نياز در، ا دينا ام    ميحاجت، به ھجرت آورد یرو

آشنا،  شهيدارد      سنگ، با ش ل، آرزو ـــن ، وصــم دل

  ديمکن

  ديدرد ما را به غم، دوا مکن      ميريم یم  دهيند ی د شا  یرو

  ديراء مکنـق بنده، افتـــناب     در ح یتوبه کردم ازما ـکج من

  !ديال نا روا، مکنـــافع کـيل    ديوباده نوش شو ديورز قــعش

رمان، صدا ــکه من، نشسته بدم      نام نا مح یميرــدرح

  ديمکن

  !ديرا در دور ھا، رھا مکنـم      اــم از کنار شمــر رفتـــاگ من

   2001كمپ دكوم، جون  هالند،
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  ينوروز ةتحف

  ديرس ،ینوروز ديو ع ديوز ینو روز باد

  ديبرتن ھر زنده جان، از نود م یھست روح

  و آب روان است و گل و فصل بھار سبزه

  ديکش ديرز را ز آغوش قدح، با دختر

  بھار ما رسد، ماه محرم، گل کند چون

  ديع اميدر ا م،يديکه روز خوش کجا د ما

  توپ وتفنگزد، بالشکر  مهيبه ھرجا خ غم

  ديافغان پر ۀچارياز رخ ب یشاد رنگ

  سامان طرب در نو بھار ستيما را ن عمر

  ديخوش آن ملت که درآغوش عشرت آرم یا

  و برات ديھا بگذشت، جشن سده و ع سال

  !ديند ،یبھروز یرو! غايافغان در ملت

  !نوروز را ۀتحف ،یبوسه داد کيبما  تو،

  ديوع نيروز مبادا، ا ميدھ یبتو جان م ما،

  داده ام یبه راه عشق تو، نقد جوان من

  د؟يشد سف ميچو مو ،یزانيچرا از من گر تو،

  ھمه نحل وملل نيکا ارب،يچه دورانست  نيا

  !دياز خون شھ رند،يگ یقاتل را نم دست

  مباش لينا یتو ا نيوشورجھان، غمگ ازشر

  !!ديپد ديآ یحق نازل اگر شد، صلح م لطف

   1373حمل  اول
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  !ل فروشاند بازار

  کجاست اريفصل گل آمد ، خبر   دوستان

  خمار کجاست ۀخان ،یو مطرب و م یساق

  طلبد یکھن، بخت جوان م رياز د آنکه

  کجاست؟ ار،يگذرد، فرصت بس یم یگ زنده

  مگر؟ ش،يچو  دل خو ابميکه  ب ايآ بود

  فروشان جھان را بگو، بازار، کجاست؟ دل

  است که امروز، کنند نينه ھم يیآشنا

  ؟عاقل اگر ھست ، بزه کار کجاست دشمن

  افتي یزيسحر خ ضيجان بال و پرازف مرغ

  کجاست داريدل ب ،یدر خواب گران ورنه

  گذرد ی، چو عمر از بر ما م حونيج رود

  آزاد  من و شعر گھر بار، کجاست ؟ طبع

  !من است یخال ۀسيمن از ، ک یتلخکام

  دھم آن لعل شکربار، کجاست یجان م نقد

  یو وطندار، مجو ارياز  یدوست»  الينا «

  !وفا دار، کجاست قانيعصر، رف نيدر ا که

   1356بهار بغالن،
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  !وطن داغ

  ميو اورنگ، ندار یريفکرجھان گ چون

  ميامروز سر جنگ ، ندار چکسيھ با

  یسخت حصار ميشده ا *»رهيذخ باغ«در

  ميقفس  تنگ، ندار  نيو غم ا ميريش

  ميبيغر ز،يبوده و ما ن ريملک، فق نيا

  ميھفت رنگ ندار ۀسفر گرانيد ھمچون

  ميبسوز ش،يبه داغ وطن  خو وستهيپ

  ميچون سنگ، ندار غميکه دل ب یعني

  است که درکشورما، جنگ ونفاق است ننگ

  ميدگر  ننگ  ندار م،ياريصلح  ب  گر

  کشور ما، رخت سفر بست نياز ا گانهيب

  ؟ ميبه چه رو فکر ھماھنگ، ندار گريد

  ل ما، الله ستان استصحرا د ۀنيس چون

  ميکه چون غنچه، دل تنگ ندار خوبست

  !غايدر ام،يزکف، فرصت   ا  ميداد

  ميبه جز فاجعه، در چنگ، ندار  امروز

  سلم و صلح جھان باش قيتو رف »لينا «

  ميراه به فرھنگ، ندار ن،يکه جز ا رايز

  1367اسد  30 تالقان،
 

          ميشده بود رين اسمخالفا لهيتالقان که در انجا بوس ۀريباغ ذخ* 

   



 بيرقهاي سرخ و سبز
 

١٧ 
 

 

 

  

  !گشت باز

  ميشد ار،يو اريو درد که دور از د  غيدر

  ميچشم اھل زمانه، چقدر خوار شد به

  اراني یدرد ناک بود خاک غربت ا چه

  ميما که مستحق جور روز گار شد به

  نه شگفت یگل ايدشت خاطر ما، الله  به

  ميکه دور، زآغوش نوبھار، شد چرا

  ميکفن، مر د یب بانهيغر ر،يملک غ به

  ميو  درد  انتظار  شد یکسيب  ديشھ

  نيکه چن چکسيدر حق ما ظلم ھ نکرده

  ميروز گار، شد  داديب  ۀپنج رياس

  یدرسر کس، دانش  جھان بان نبود

  ميشرمسار شد گانه،يمردم ب شيپ به

  ديمھاجر، به النه  بر گرد یھا پرستو

  ميما ھم ھمسفر  قاصد بھار شد  که

    1374 حمل
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  مسافرت تا هجرت از

  آرزو ھا بود، در دل نيا مرا

  تا به لندن احتيو س ريس روم

  مرکز  علم   و تمدن  نميبب

  پس پانھم درملک جرمن وزان

* *  *  

  »ريشکسپ «نميانگلستان روم، ب به

  را »نيال مارت« مرقد   فرانسه،

  ، »ولتر« دفترو  اوراق    بخوانم

  را نياز  دل، نفاق کفر و د کشم

* *  *  

  مندان ھر رشته شناسم ھنر

  بانيھم ا د نم،يھا بب تمدن

  را پران ھرسو شهيا ند کنم

  لسوفانينظر، با ف  تبادل

* *  *  
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  ھرسو  تماشا تا سواحل روم

  نيرنگ  یھا ینقش ماھ نميبب

  نميھا نش قينگاھان، به قا شبا

  نيريسپارم، خواب ش یداريب به

* *  *  

  ؟یچ اختالف   ماست  در   نميبب

  ست؟يرا شوروشر ن نيمغرب زم چرا

  داديدر ملک ما جنگ  است و ب چرا

  ست؟يمردم، از عالم خبر ن  نيا چرا

* *  *  

  نا رفته به مغرب نکهيا خالصه

  !به کشور! آمد، جفا آمد  بال

  یگشت خال  تياز معنو وطن

  قدرت تا مال آمد، به کشور به

* *  *  

  کشت ازبک را به ناحق ھزاره

  بکشت صد ھا ھزارهھم  وازبک

  وپشتون از دو بدتر کيتاج یول

  !ملت، مناره ۀاز کل بساخت

* *  *  

  آن زخم ھا ناسور تر گشت ھنوز

  !آمد گر،يد  یرفت و بال بال

  بستن و کشتن فزون شد گرفتن،

  !آمد کسري بت،يبا مص بتيمص



 
 
 

٢٠ 
 

  آمد به ملت  یروز  بد  چنان

  گشتيخام، م یپشت پخته ون نه

  ندادم،  یبه ھجرت متن را  اگر

 گشتيم الميچت، مال من ل سرم

* *  *  

  عالم یکردم بکشور ھا سفر

  و موتر مايو ھوا پ یکشت به

  گشتم وعقل ازسرم رفت مھاجر

  راه بھتر نيبھر من، ز ینبود

* *  *  

  من شدم مجبور ونا چار خالصه

  ھرچه بھتر ميرا ترک گو وطن

  خواھم شدن، ھرگز ندانم کجا

  خاور؟ یاقصا ايدر شرق،  روم

* *  *  

  است نيخصم است وک نيدرمشرق زم نه،

  فرھنگ، دارد یا شخاص ب یبس

  داراست شهيومذھب، ر  نيد نفاق

  !با مسلمان، جنگ دارد مسلمان

* *  *  

  ايدن ینگيدر غرب که در  روم

  است موکراتيو مردمش د نظام

  یمصروف کار و زنده گان ھمه

  و برات است ديعمر شان ع تمام
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  را یھرا ساند کس یب، ممذھ نه

  آرد به مردم یدولت، جور م نه

  نباشد یکار یرا با کس یکس

  نان گندم ا،يخورد  یجو م دلش،

* *  *  

  سايکل یرود سو یکس م ،یدل

  پسندد یموس یدل ،یسيع یدل

  و مذھب نياختالف  د نباشد

  پسندد یرا به آن، معن محمد،

* *  *  

  انسان، مثل انسان نکهيخوبست ا چه

  بدانند    گريکديقدر   ا،يدن  هب

  رنديعا دت  بگ ،یصلح  وآشت  به

  !عشق  را، باھم   بخوانند  سرود

* *  *  

  گشته ام اکنون به ھالند مھاجر

  ندارم یسر ھوش وبدل، آھ به

  بسازم ،یآنکه با  سخت ريبغ

  ندارم یراھ گريد ا،يدن نيا در

* *  *  

  کاريروز وشب، درخانه ب نشسته

  گلگشتم، محال است ريس ايدن به

  نمانم ،یروز یآنکه  ب  یبرا

  است »اليسوس« من به راه دوچشم



 
 
 

٢٢ 
 

  ھر کجا باشد، که باشد مھاجر

  آھنگ، دارد  ینام ب! غايدر

  یشرق نکهيا ايبود،  یاگرغرب

  !انسان گفتن او، ننگ دارد به

* *  *  

  خانه وکاشانه اش سوخت کهيکس

  کفن شد یوطن شد، ب یب کهيکس

  د  وقار و عزت، ا و رامان کجا

  که خوار، در ھر انجمن شد یکس

* *  *  

  در ملکش حکمران گانه،يب شود

  !در  خاکش مظفر گانه،يب شود

  ینام وننگ خواھد داشت، قوم چه

  !گر؟يقوم  د کيبادارش بود،  که

* *  *  

  من ستميسازم، آدم شرق چه

  من ۀسوزد زبھر خان دلم

  و تبارم شيمانده ھمه خو بجا

  !من ۀرانيآتش، آن و گرفته

* *  *  

  بود و چشمه ايآنجا، آب در در

  یآنجا، نان گندم بود و شال در

  نيريخوب وش یھا وهيم درآنجا،

  ! یما بود، قال ۀفرش خان و
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  آنجا، آفتاب  گرم  وسوزان در

  زمستان یآنجا، برف وسرما در

  و منقل وچوب یآنجا، صندل در

  نوروز و دھقان ۀليآنجا، م در

* *  *  

  ميو فاقه بود بيچه ما، غر گرا

  !کفن بود یما ب ۀمرد زغربت،

  یبيبا آن ھمه رنج و غر یول

  !وطن بود  و وطن بود  بود و وطن

    2000سپتمبر هالند،
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  دوش بار

  را      لطف او گشته ھماغوش مراـپوش م هـير کرده ســاگ غم

  د به دوش  مراــد بگذشت     تا خم باده شـام زح یومست یرند

رده باده نوش، ــراب عشق، کجا      چشم او کــکجا وش نم

  مرا

مغان    که نموده ست جرعه نوش  ريدم خاک راه پــش زان

  مرا

وش، ــل، نارد دگر به ھـاگر خضر راه من گردد    عق عشق

  مرا

وش، ــدگر به  گ دــــنيننش      واعظ که منع عشق کند دـــپن

  مرا

بار  دوش،   دهيھر دو گرد     انيق مھروــو عش یھست رنج

  مرا

وش، ــرفتست در آغــگ که»      لينا«  کشميت مـــدوس منت

  مرا

   1359، سرطان  كابل
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  گريد تولد

   ،یکه راھ آنھا

  روشن یفردا ھا یبسو

  ا مروز ما بودند ۀشيا ند وتکرو

  شان دتيو عق فکر

  ديخورش کي یفروغناک به

  ھا؛ دتيعق کيجنگل انبوه وتار از

  !ديآغاز دن،يدرخش به

  شناخت انسان،  ۀپنجر وبه

  !ديپاش نور
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  فردا ديانسان به ام و،

  روشن وآزاد یفردا

  فشار زمان از پشت بود،  که

  در آمدند یجمع یروين به

  سازند یباھم ستگاهيجھان را ز تا

  

  نيانسان عصر نو وامروز،

  ، شيخو  ۀن ا سطور ديا فر با

  از مرز زمانھا ومکانھا فراتر

  کنديم روجع

  سالھا قبل از بطن زمان:که رايز

  بود؛ گريآبستن تولد د که

  !انسانھا تولد شد ۀحماس

    49 - 10 - 29 كابل،
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  ليدر بحر طو طنز

  !خانم الغر کي بود،

  اش گشته مکدر،  چھره

  از غصه و اندوه پدر، خواھر و مادر ھمه

  !خود کو شده از خانه روانه ۀشوھر آوار وبل،

* *  *  

  ! ماتم ۀاش، خان خانه

  پرنم ۀدياش، د دهيد

  به سرش غم یشاد ھمه

  ! زمانه ريوتبارش ھد ف ت شيخو یگشته ھمگ زانکه

* *  *  

  سخت تر از سنگ شيگ زنده

  رخش ، زرد تر از رنگ و

  ! جنگ یلعنت نياز دست ھم ھمه

  رنگ و فسانه بيفلک بر سرش آورده عج که

* *  *  
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  پار آمده بود جنس فراوان سال

  ملت افغان نيبھر ھم یکومک

  ! رانيوفق بانيو غر نيرسانند به مسک که

  ! گانهيدوست  تياز کشور جمھور ھمش

* *  *  

   د،يچو بشن چارهيب زن

  بشد جانب دفتر ديام به

  کند غصه و اندوه دلش را که

  ! روغن و صابون، به نشانه یو ستاند کمک یخال ھمه

* *  *  

  !مفشن ديد  یفتر د

  ھن شده بر سرو گردنسنجد ھمه جا پ عطر

  نشاء یآمر، کمک خود

  !مصروف سماع و طرب و چنگ و چغانه و

* *  *  

  آمر،  کيل

  آمر خوش پوش بلند قامت وباال ھمان

   با،يز يیبه گردن زده نکتا که

  !مرد زمانه یکياز غرب، چو  دهيورس

* *  *  

  کن صابون و شکر،  عيآمر توز وھمان

  و گندم، ھمه در خدمت مردم روغن

  ديبخند د،يد فشطر

  !آن زن خانه ۀچاريب ۀکند یآن چا در به
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  خوشش نامدو چون

  :و بگفتا که ديخشم بغر با

  دييآ یکه ھروروز م دينشرم

  مگر دفتر ما گشته خزانه ؟ د،يچند بار ستان و

* *  *  

  د؟يشما خانه ندار:که

  د؟يو شوھر و کاشانه ندار یشما، زنده گ:که

  از خانه، به صد مکر و بھانه؟ ديشو یھرروز برون م:که

* *  *  

   د،يچو بشن چارهيب زن

  گشت ز دفتر رونيب

  از شرم، مکدر چھره

  ديسخت بخند یگشت، ول نيبا غصه قر باز

  !وضع زمانه نيا به

   1366 يجد -تالقان
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  !ديسوگ استاد جاو در

  که فاضل زمان رفت! افسوس

  !به ملک جاودان رفت ،»ديجاو«

  !یآفتابکه    ین  یا استاره

  از ملک سخن، مگو که جان رفت

  و  سخنور    توانا   دانا

  از بر ما، چه ناتوان رفت کيل

  کنيبه فناحق است، ل رفتن

  گذشت، آن رفت یآنکس که نم

  پوش هيھنر و ادب، س اھل

  به آسمان رفت ینفس یسيع:که

  غربتستان  بيملک  غر در

  جھان رفت نيوطن، از ا دهينا د

  بود رانگيد ريعقل، که پ در

  او جوان رفت کنيبا مرگ، ول

  که مرد مھربان  بود استاد

  !مھربان  رفت غ،يامروز  در

  ،یعرسش سخن ز بعد سعد در

  توان رفت یکه م یاو بود کس
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  خراب آباد نيدر ا »ديجا و »

  رفت ھمان،يچند روزه که بود م

  یملک ادب  اگر بخواھ در

  توان رفت یاش نم یرھبر یب

  یلک معناست کنون به م زنده

  او، به ال مکان  رفت یتا ھست

  ھست فاضل  دھر؟ یک: گفتند

  از  سخنوران، رفت ینام  بس

  سخن گفت یکس به تعلق ھر

  رفت انيم  نيسخن در ا اريبس

  :زمانه  گفت، آخر  انصاف

  و نکته دان رفت یکي ،»ديجاو«

  شيو  سر گرفته  در  پ مييما

  رفت  گرانيکه  د ميبرو يیجا

   2002اگست  هالند،
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  شهر دور بيغر

  ديکن ادميدر وطن،  زان،يعز یا یگاھ گاه

  ديشادم کن ن،يشھر دورم، با ھم بيغر من

  برده است نيريش اديھا مرا از  یکام تلخ

  ديکنم، ھمنام فرھادم  کن یھا م ستونيب

  ميو ازآن، شرمنده ا ميراه کس نگشت خاک

  ديزادم   کن یشوخ پر  ۀوانيد یمدت

  بوده است ايدوزخ به دنبه ما،  غربتستانش

  ديخواھم آزادم کن ،يیطال یقفس ھا نيز

  یگ شهيپ انتيد یپروا ستيرا ن عاشقان

  ديکن  ادميفر! گبر ديمسلمانم، توان من

  دشت جنون نيشاگرد فطرت اندر ستم؟يک

  ديخواھم که استادم کن یمقام عشق، م در

   2002مارچ  هالند،
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  شكسته دل

  يیو دلربا یعشق من تو

  يیکه جان ما نيبنش شميپ

  سر یراه وفا اگر دھ در

  يیبه  پاس  آشنا ز،يما ن

  دل شکسته دارم ز،ين من

  يیاز خسته دالن مکن جدا

  نشسته ام من هيخاک س در

  ؟يیتو کجا ،یعرش معل یا

  اند سر ما دهيدار، کش بر

  يیاگر رضا ميدھ زيجان ن

  یرا برسان به ساغر م ما

  يیبزم   آشنا  یساق  یا

  بود ینم انيدرم تو گرعشق

  !يیما را چه و فکر پارسا

  زانياز بر ما شده گر خلق

  يینوايو  ب یاز دست  تھ

  توکه درحد کمال است حسن

  !يیوفايب ار،يافسوس که  

  چه شده به طبع شعرت»  لينا «

  ؟يیسرا یغزل، نم  ستيريد

   2005 يجنور هالند،
  سرخ وسبز يها رقيب
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  از وطن،  ميچه گو من

  رد دلد از

  ھنيرنج م از

  ملت در خون نشسته از

  در گلو خاموش یصدا از

  !جنگ جھا نسوز نيا ز آه

  امروز سوزديوتر، م خشک

* *  *  

   ابان،يخ در

  ھا، پسکوچه ھا کوچه

  !مينيب یمرده م یھا نعش

  کفن،  یب یھا مرده

  !صاحب ینام وب یب

* *  *  

  !سرخ وسبز یرقھايزب ن،يھا رنگ تپه

  ھا پرخون دره

  ھا در سوگ شھر

  یپر از صدا کوھھا،

  !است دانيمرگ شھ ۀقص

* *  *  

  !آمد ندا

  زن شود اندر گلو خا موش یصدا

  ھا نخوانند،  ودختر

  را یفصل جوان ۀسور
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  ندانند،  تا

  را یراز نھان ۀقص

* *  *  

  یخال ،یھا، از مھر وعشق ودوست خانه

  ھا، از ساز واز شور ونوا، خاموش تار

   ھا افسرده ومسکوت، روح

  سنگ ھمچون

  نيکفن غمگ یب یھا، از مرده ھا گور

  گنگ قتياز گفتن نام حق زبان،

  کور قت،يراز حق دنياز د وچشم،

*  *  *  

  

  کجا خوانم سرود خود دانمينم من

  درود خود م،يگو چسان

  امروز گناهيمرگ کشته گان ب به

  پناه امروز یروح عاشقان ب به

  سنگ است ،یبشنفتن دل

  تنگ است یگفتن یفضا

  آرزو ھم لنگ،  یوپا

  !دلتنگ ،یکسياز ب ومن،

   1377 دلو،
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  غربت از وطن در

  جستجو دارم اريغربت از وطنم،  به

  طفل غمزده، صد غصه درگلو دارم چو

  بھار زرافشان که جام باده رواست نيدرا

  من نگار ونه بردوش خود، سبودارم نه

   انيم دهيشدم خم یآن به وقت جوان از

  !ر بھانه جو دارمو نگا ريبخت پ که

  سوخت انميباغم که آش ۀآن پرند من

  که با غم خود، شوق گفتگو دارم خوشم

  سوخت مراعشق تو به داغ وصال نکهيھم

  !خود، چه آرزو دارم یبه زنده گ دگر

  !شھر ما چقدر نرخ بوسه ارزان است به

  تند خو دارم  اريچکنم؟ ! من یخدا

  عبادت حق یجھان که نکردم دم نيا در

  چه آبرو دارم ؟ ،یمردم عقب شيپ به

  فگند ر،يھم از نظرش، روز گار پ مرا

  که طبع جوان، عادت نکو دارم چرا

  کرده هيمن، روز من س یچشم ديسف

  !گشته ام و شوق ماھرو دارم ريپ که

  1369حمل 
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  آدم نام

   وار،ينشسته در پس د من

  !یفراموش اميا واريد

   داد،يشکسته قامت ب من

  یخاموش اديفر با

  به داغ آن کبوتر،  من

  ماندم انيآش یھا ب سال

  آشنا ھا، انتظار اديبه  من

  !آفتابم انتظار

  یاھيدر س ،یدرتباھ نميسرزم



 
 
 

٣٨ 
 

  شود نابود من غالم آفتابم،  یم

   ،یاھيس یا ،یتباھ یا

  !پدرود نياز ا بعد

  را آتش زدند خانه

  دنديرا قامت بر سرو

  !برکندند شهيرا از ر تاک

  شرنگ از انگورخو ۀننوشم باد تا

  !گور یکفن آواره گردم تا به پا یب

  خدا خواھد که من،  گر

  !آدم خوشبخت باشم کي

  خداخواھد که ما،  گر

  ميباش یزنده گ نيا قيال

   !نام آدم را ،یتوان بر ما نھاد یم

  2003دسمبر ، هالند
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  ! ندههپنا

  بود یروز پر گناھ چه

  !بود یاھيس یشبھا چه

  نا گه از جنوب،  که

  ديبه سر پوش نيکاله د یويد

  دگر گون شد یمسلمان

  ! گفت» !بو« را  طانيش گريد طان،يش کي و

   ،یروز قربان یھم بسان بره ھا ومردم

  ! رفتند یقر بانگاه، م به

  اگر پشتون ک؛يبد، اگرازبک، اگر تا ج ھزاره

  ! تر شد هيپر گنه تر شد، شب ما ھم س وانسان



 
 
 

٤٠ 
 

  

  در قصه خيتار شعر، در انيمن نوشتم در ب یکتاب

  را ،  مانيفصل ا یتا مردم بخوانند، قصه ھا که

  قدر انسان را ،  بدانند

  را طانيزشت ش یچھره ھا ننديبب

  ! بود یروزان وشبان چه

  

  »ليھا نيچن یموج و گرداب ميوب کيتار یشب«

  پنا ھنده به ملک غرب ،  یاگر باش:من گفتند به

  به آلمان ايانگلستان، به ھالند  به

  !                 ميرسد دا یم وانيآب ح ،یر ھم گر نباشخض که

  آنجا عشرت است در

  ! ست یشور مست ،یوجوان عشق

  آنجا ال له ھست، گل ھست،  در

  اندر سبزه است، نور است سبزه

  ! صه جنت الماء واست خال

  رفت،  دير وار با  سکند

  !جنت الماء وا ینور، سو یفتح، سو یسو

  

  دبو یاليو خ یخواب چه

  بود یسوال یطرح ب چه

  :و فرزند ھم گفتند زن

  !با با یا

  ؟ یخاموش چه
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  مگر آن دوستان ما ینيب ینم

  وکانادا کايرفتند امر ھمه

  غرب اروپا یھم بسو یميون

  آدم ؟ ميستيما، ن مگر

  خاک وجود ما شود پامال استوران ؟ چرا

  

  باشد سرنوشت ما ؟ چه

  جز مردن ،  به

  ! ودنب خينام، در تار یجز ب به

  من، چون آدم گم کرده سر از پا و

  ،  یچون تشنه ا ايو

  مانده در صحرا وا

  قول ناصر خسرو،  به

  !ابندهيست،  ندهيجو: که

  بود ونبودم را،  ھمه

  ھست وبودم را؛ تمام

  به قاچاقبر دميسپار

   دان،يم یوط دانيم یوھ

  وبا موتر،  مايوھوا پ یکشت به

  راه بحروبر دميبر

  غرب، در ھالند،  تا به قلب دميرس

  فرزند، با ھمسر با

   خ،يآن تار از

  وگه در دامن صحرا ايدر ۀدرگوش یگھ
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  ھزاران مرد وزن بھمراه

   ،یرانياند وا یوعراق یوکرد یسومال که

  وزرد و گندم گون ديوسف اھستيس

  ھست،  یمن، نه از گل، بوستا ن یبرا

  

  یاز سبزه، نشان نه

  !رنگ جنت الماء واست نه

  جنگل،  ۀکنان در گوشزوزه  ومن،

  برم باال یم يیرا از گدا یکاسه ا نشسته

  از اقا رميرا گ یا رهيوپول ج یخوراک که

  ميدان یما نم! غايدر

  پناھنده ست،  يیھرجا که

  !!ست شرمنده

  کشور،  نيا ريوپ جوان

  نميبيم گانهيرا آدم ب خود

   ا،ياز دن گانهيب

  !نميبيخانه م نياز فرھنگ، در ا گانهيب

  

  جنگل،  نيلتنگم در اد چه

  صحرا نينارامم در ا چه

  آواء یوب ميخاموش چه

  نميبيالنه م یکه مرغ طبع خود، در آن ب چرا

  از جانب صحرا وزديکه باد صر صر م یگھ

  برد باال یعمر مارا م وبرگ



 بيرقهاي سرخ و سبز
 

٤٣ 
 

  ايدر ۀاز پھن کنديکه موج، طوفان م یگھ

  نميبيعمر خود را اندر آن، افسانه م حباب

  از برگ شونديم انيسبز، عر یکاجھا: که یگھ

  

  که سرو،  یگھ

  تر زھر فصل دگر گردد،  بايز

  گردد یعمر ما ھم زرد م وبرگ

  

  خود،  اريامروز آدم تنھاستم، دور از د من

  وتبار خود شياز مادر وفرزند، وز خو جدا

  کشور آرام کي داشتميم اگر

  !رھبر انسان کي داشتميم اگر

  ران، دو نيا یروشن ط خيتار داشتميم اگر

  !بود یملک ما، خدا م به

  بود،  یبا مسلمان چون برادر ھمنوا م مسلمان،

  بود؛ یصلح وصفا م اگر

  !کردم؟ یجنگل، چه م نيا در

   1998دسمبر 18 ،نيكمپ خلز را
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  !نه بها

  من ۀچرا تازه شد، فسان نکهيا ندانم

  من ۀرسد غزل ناب و عاشقان یم که

  !ماريکه آن سنگدل شود ب ديکن دعا

  من ۀشود، بھان نيروم و ا ادتشيع

  دوست دنيد اليدر سرت ھرگز خ نبود

  منۀبه خان یست راه غلط، کامد شده

   ک،يو ل ھنيروم به م: بار بگفتم ھزار

  منۀخاک، آب ودان نيکنده از ا نگشت

  !مانم یبه خرمن آتش گرفته م کنون

  من ۀانيسوخت برق نگاه تو، آش که

  افتد  یکارگر نم یبه گوش کس دگر

  من ۀکھنه شده شعر من، تران زبسکه

  1374،سرطان
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  روا كام

  او یقربان آمد و قربان رسم و را ديع

  او یقامت رعنا یبه پا زميخود ر خون

  وکامم رواست اوريوعشقم  مونيم طالعم

  او یپا یمن گردد اگر امشب، حنا خون

  ديع اميبا سرمه در ا هيخود کردم س چشم

  او یاستغنا  مژگان  یشوم  قربان  تا

  برون ديلب خاموش من، شور جنون آ از

  او یھايپنھان داشت، مست نهيتوان درس یک

  زخود  دانميعابدم، ھرگز  نم اي عاشقم،

  او؟ یپا شيچو  خون بسملم، افتاده پ اي

  کن که دربزم وصال یتوکار یق سا یا امشب

  او یرا گم کنم از ساغر لبھا شتنيخو

  سازد زبون ھرکس عقل را وانه،يد شوديم

  او یسودا نيمرا، آخر بب يیسودا کرد

  ھمه عا لم، منور کرده است شيرو پرتو

  او  یبايز ۀندارد، چھر یمستور تاب

  ھرگز نخواھد شد برون یم ازآغوش»لينا«

  او  یلذت  صھبا ابد،يب  یمگر روز تا

  1361 زانيم، كابل
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  !بيفر

  ميروز ھا که ھردو بھم آشنا شد آن

  تو ازعشق، بسته شدما و  انيم یطرح

  یشد  وفايچه زود سنگدل و ب کنيل

  من و تو، شکسته  شد یآرزو مانيپ

* *  *  

  عشق تو، آواره ساختم یرا بکو خود

  من یاشک من و آبرو ختيبر ھرجا

  یبد  وفايب نيترا  که  چن نشناختم

  !من  یمن و آرزو ديبرام یوا یا

* *  *  

  اليتو در دفتر خ  یو جفا  یمھريب

  ام، نقش بسته است یطرات زنده گخا چون

  تو زنده بود یمھر و وفا  ديبرام  دل

  !شکسته است تيرا به سنگ، جفا شهيش نيا

* *  *  

  خبريو  ب ینينش ر،يبه بزم  غ شبھا

  روز  وصال  تو  یفتاده  در پ  عالم

  شيپست خو یمست، از شراب ھوسھا تو

  بوده ام بفکر مه و  روز و سال تو من

* *  *  
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  شوم و من،  یبفکر ھوس ھا یه ابود تو

  به عشق تو، خود را فدا کنم خواستميم

  برفت  عزت  من، افتخار  من  اما

  ھا  کنم  هيخود، گر  ۀرفت یآبرو بر

* *  *  

  دامان  کوھسار  ۀروم  بگوش  اکنون

  را بسنگ  کوبم و شورو فغان کنم سر

  ديبال و نا ام یمرغ پر شکسته و ب چون

  خود را نھان کنم و دهيخز یگوشه ا در

* *  *  

  عشق، که ھر بوالھوس ازان ستين چهيباز

  خودش جستجو کند یبرا یا یگرم سر

  احساس پاک ما نھمهيا یعنيعشق،  نيا

  !صدق و وفا  آرزو  کند ست،يعالم خود

  1355 ،بغالن
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  بهار يسويگ عطر

    ستيو ن ديبايمن نگار، م ۀخان در

  ستيون ديبايدر عشق من افتخار، م 

  قدمت جان بدھم   شيآ که به پ ودز

  ستيو ن ديباياعتبار، م یدر زنده گ 

   اتيشکر خند ح یلعل لب تو ا از

  ستيون ديبايگار، م ادي یبوسه ا کي  

  من، ز وصل تو ھنوز  ديباغ ام در

  ستيو ن ديبا ینخل گل انتظار، م  

  ! بھار یسويشدم زعطر گ وانهيد

  ستيو ن ديبا یآغوش تو در کنار، م 

  وشراب یوطرب ونشاط ومست شقع

  ستيون ديبايدر فصل گل و بھار، م  
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   ديگل به گلزار رس: که یخبر آمد

  ستيون ديبا یبکار، م یاکنون صنم   

  ميما که باده نوشان تو ا ۀحلق در

  ستيو ن ديبا یم ار،يآدم ھوش کي   

  سوزد   یسالھاست م کهيکس بزمرد

  ستيو ن ديبا یروزگار، م ۀاعجوب  

   منۀدر سفر کيو، ل یمن مھمان

  ستيو ن ديبا یآن نعمت صد ھزار، م  

  چرا پنھان است؟   چارهيب»  لينا «بر

  ستيو ن ديبا یراز تو که آشکار، م  

  1369حمل   8 
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  غم ةخان

  ستين یرس اديملک، که فر نيدر ا اديفر

  ستين  یداد  رس ،یگر  داديز ب ميمرد

  قافله  را ، برد  نگھبان  ۀو  بن  بار

  ستين  یجرس  یعمر، صدا ۀسلسل از

  یتيتر از ما  نبود، در ھمه  گ آواره

  ستين  یمرا ، آدرس چيغم ، ھ ۀخان جز

  زمان  را  یبده انصاف ، تو  ابنا اربي

  ستين یسران، جزتو کس رهيشکن خ گردن

  یديدولت، زکفم   زود  پر  ريطا  یا

  ستين  یرا به وصال تو، دگر دسترس ما

  است   مقدر  اتيح فانوس   یخاموش

  ستين  یعبث   اليعمر، خ  یگ آسوده

  دل  مردم، شکناند  یقيکس  به طر ھر

  ستين  یکس چارهيملت ب  نيھم غمخور

  1372 ،كابل
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  ! وطندار تفنگدار

  جلوه گاھت ، بس نقدر،يا یملک خسرور به

  و تخت و بار گاھت ، بس  یسرور کاله

  ر؟يشمش یکش یاز چه م گنھان،يب یرو به

  نگاھت ، بس ۀکشت م،يکه ما شده ا نيمھ

  زن  و فرزند  و کودک  معصوم شھادت

  گناھت  بس نيدولت  تو شد ، ھم  مني ز

  ملت   افغان  پر غرور  که  گشت  غيدر

  ، در  نگاھت  بس گانهيمردم  ب بيغر

  یخواھ یچه م   یو دولت  شا ھنشھ مقام

  !و خانقاھت   بس  يیاينماز ر  ترا

  ! رانيو   یکن  یمگر مکه  م ،ليزور  ف   به

  کند  تباھت ، بس  یدل ، م  ۀکعب یخدا
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  کفنان، خون نشد  دل  ظالم یمرگ  ب ز

  پگاھت  بس  ۀزنان ، خند وهياشک ب  به

  شدند ويد  ريکه  ملت افغان  اس عجب

  گواھت  بس  نيبه دام ھوس شد، ھم یپر

  جھان  یو بد   یکيھمه  ن  ستيگذشتن

  ، بس اھتيس  ۀرمن، دو ھنيم  کيول

  !وطندار، جنگ  را   بس   کن  تفنگدار

  صلح، راه صوابست و صلح، راھت بس که

  یراه   آزاد  دانيروح  پاک   شھ  به

  شب و   آه صبحگاھت  بس  مهين  یدعا

  ليآستان  خسان  سر منه  زغم، نا  به

  ! چو ھست  پنا گاه تو، پنا ھت  بس  خدا
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  فردا ةشي اند

  من یدايملک غربت، عمر نا پشد در  ريپ

  من ینايء ب دهيشد از دود فرقت، د کور

  مرا ، دور زمان شيشکسته  ساغر ع تا

  من ینايخورد م یباده، م یدل برجا خون

  سازد  جدا یما را نم ،یغم آواره گ نيا

  من یبستست، دست و پا یزنده گ اجياحت

  از  مردمان اريزلت نمودم اختع ۀگوش

  من یدايدل ش نيا  نداند  کس ز رنج تا

  گذشت یتلخ جھان بان ۀسر ما، دور از

  من یھمدالن ، از فکرو از سودا یا ديبگذر

  ما تا مقرر شد، ز خوان روز گار یروز

  من یفردا ۀشياز، اند یدر دل، راھ ستين

  یاز رفتار و دست از کار، کوتاه شد ول یپا

  ! من یايروء  حاصلياز محنت ب غيدر یا

  من ز  دامان فلک اگر کوتاه، دست شد

  من  یکم  نسازد، ھمت  واال یست تنگد
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  ديند سامان عشرت داشت، چشم ما ،یگ زنده

  !من یفردا یآرد  مگر، بھبود یگ مرده

  گان هيمايکردم، خدمت ب کسالي مدت

  من یآن رنج ومحنت ھا متيندانست ق کس

  ھنر  یگوھر  چه داند، آدمان  ب  ارزش

  من یزاآب گوھر  زان،يمر گريفلک د یا

  سمرقند  و  بتان    تا شکند  انيخوبرو

  من یخجند برده است ھوش ورا حورچشمان

  حق غافل نبود  اديقلب من، از  یجوان در

  من یشست، طومار عبادت ھا یريپ عشق

  کن شهياز بود ونبودت، در جھان اند لينا

  ! من  یخط  استعفا سد،يآخر نو  یگ زنده
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  يواقف الهور ةاجاز به

 جانا دگر آزار، کس را  همد

  کس را ماريمکن از ھجر خود، ب

 من یليل رون،ياز خانه ب مشو

  کس را اريبس یکه مجنون کرده ا

 جز لعل لب جانان ، نخواھم به

  به درد عشق خود، غمخوارکس را 

 یشرمسار، ھرگز نساز یآلھ

  ھر خس وھر خار، کس را شيبه پ

 یمشغول کار عشق باز ھمه

  کس  را کاريبدر جھان،  ینماند

 کنيبرما ستم ھا کن ول فلک،

  بدست گلرخان، مسپار، کس  را

  1345حوت  12، بغالن
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  :سوگ استاد محمد بخش فلك در

  دگر، رنگ حضورش ستين» فلک« که  دردا

  ، فرستاد  به   گورش شهيچرخ جفا  پ تا

  دوران  ۀبود، تبار  عجم   و کاو  او

  غروش  شيزده  ضحاک  زمان، پ  زانو

  چسان  خست تنش، راکت  دشمن دهيد ان

  دشمن و بر باطن  کورش نيبه چن نينفر

  دييو نسا  ستيفنا  ز  ريد  نيدر ا مردانه

  را به  در ھرکس و ناکس ، زغرورش سر

  آنھمه  فضل و ھنر و علم  و کماالت  با

  ز سرورش  يینوا م،يدينشن   ھرگز

  و جفا و ستم و درد  و  الم   را زندان

  سنگ  صبورش  یبس د،يکشاندوش    بر

  سال بسر  برد، به  دامان   معارف  یس

  به  قلب  ھمه  کس، پرتو  نورش ديتاب
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  ديبصد  ام  ايرخت  سفر  بست ز دن او،

  شد از رنج جھان و شر و شورش آسوده

  دانيوطن امروز  که  در جمع   شھ  بالد

  ورشياست فلک، در صف  گردان   غ بوده

  خيو منطق و  تار بد  از  فلسفه   آگاه

  شعر  نو  و  کھنه  و اوزان  بحورش از

  رنديخراسان   ھمه  گردان    دل   اوالد

  پورش ۀبوده است از جمل» فلک« به  نازم

  به  اخالص  دييرنجه  نما  یقدم اران،ي

  بر سر گورش  ی، دم ميفاتحه  خوان  تا

   1367عقرب  8 ،كابل
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  وفا خون

  ن ما وط ،یتيشده در ھمه گ مشھور

  سخن ما دهيدر گوش ھمه خلق رس 

  خاک بود گوھر شھوار نيا ۀذر ھر

  وجوان، مردو زن ما ريدرچشم ھمه پ 

  که باکوشش ھرفرد وطنخواه  ميخواھ

  برسد، علم و فن ما یبر اوج ترق 

   ميو دران ميديکام ھمه خصم، در ما،

  شود از وطن ما، فتن ما ستيتا ن  

   من آنست که از گلشن فردوس ديام

  وطن ما نيشود، ا زيتر از ان ن بايز   

  تو روانست  یرگ ما، خون وفا درھر

  تو وطن، جان وتن ما یبادا به فدا  

   1359قوس  ،كابل
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  ! زمانه آفت

  ميگو یپس، ترانه م نياز ا من

  ميگو   یغزل  عاشقانه  م

  دار  تراـــزلف  تاب ۀـــقص

  ميگو یمو بمو، ھمچو شانه م

  تو دارم ز عشق  یو تاب تب

  ميگو   یم   انهيسخن  نا ش

  محنت ھاست ريام در مس خانه

  ميگو ینشانه  م   يیايگر  ب

  انيمھرو  انيترا  در م  من

  ميگو  یزمانه  م  نيآفت  ا

  داغ عشق توداشت نهيدرس ھرکه

  ميگو یجاودانه   م   ۀزند

  نديسخن گو ھاياز شاد مردم،

  ميگو یمن، زغمھا، فسانه م

  دل تو مپرس یاز آرزو  لينا

  ميگو  یھرچه دارم، نھانه م

  1354 ،بغالن
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  گل موسم

  جوان شده تا، آمده است فصل بھار جھان

  در  گلزار م،يعشرت زن ۀميکه خ ايب

  لطف ۀاز ر عتيطب نياعتدال ھوا ب تو

  نموده است نگار با،يصورت ز ھزار

  کند سنبل یجلوه م ،یھر طرف نگر به

  د ، ھزارکنن یناله م ،یھرچه گوش دھ به

  ساست هيغال مينس حان،يسنبل و ر یزبو

  موسم گلھاست، ابر، لوء لوء بار ضيزف

  انيخط، بر عذار  مھرو  ۀسبز دهيدم

  بار ؟ ايباران شدست، در ۀکه قطر مگر

  وزد  چنان  دلکش یصبح کنون م مينس

  و چنار ديو ب یمده  سرو سھآرقص  به

  یساق یبه باغ ، ا اوريناب  ب  شراب

  خمار م،يوز چو نرگس، فتاده اما ھن که

  گل، در فروغ دلکش ماه ۀبوت یپا به

  و نھار ليباده که در رفتن است، ل بنوش

  یوطن، در نظام  جمھور! باد  خجسته

  چمن، از ورود  تازه بھار! باد شگفته

   1354حمل ، بغالن
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  عشق جرم

  ستيک اهيدلبر فسونگر مژگان س نيا

  ست؟يپناه، ک یغارتگر متاع  دل  ب

   کندينو بھار، در نظرم، جلوه م چون

  ستينھفته در آغوش چاه ک وسفي نيا

  آرزوست ارميطلبم،  یم ات،يح آب

  ست؟يکارگاه، ک نيمراد در ا ۀخضر ر 

  بھار و رنگ خزانم نگاه کن عمر

  ست؟يبه اگر بعشق تو داردگواه، ک نيز 

  وفا  ۀمن از ر ۀاگر به کلب يیآ

  ستيراه، ک ميتعظه ب دهيد رازسرشکيغ

  ستيکمال و فخر جھان در فروتن نقد

  ست؟يبجاه، ک دهيرس کهيکس یازسرکش

  کنميم هيخود، گر ۀوبه کرد نميب یم

  ستيک اهيبد وروس و چون من گناھکار

  یکنيبه جرم عشق، مالمت چه م مارا

  ستينکرده گناه، ک کهيکس یدرزنده گ

  بعشق تو ن،يکه داده عقل ودل ود آنکس

  ست؟يه، کپنا یب ۀفلک زد ليجز نا

   1356سرطان  ،بغالن
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  سكوت بستر

  روزھا که دور از من  نيدر ا تو

  یشده ا نيو نازن بايسخت ز

  حسن ۀالھ یاز من تو ا کيل

  یشده ا نيگناھم که خشمگ یچ

  یفگن یم ريغ ینظر سو  تا

  بارد یاز دو چشمت، گناه م

  یھوس ، گرد ۀاز باد مست

  دارد گريد جلوۀحسن تو 

  يیا، جفا جوکه سر تا به پ تو

  ناز ۀفرشت یچون کنم با تو، ا

  غاميرسد ز تو  پ یبمن  م نه

  رسد ز من  آواز ینه بتو م

      ديآ  یدر چشم من نم خواب

  یام سفر کرد دهيتا تو از د   

  دارم   یتو ، زنده گ   اليخ با

  یکه سر کرد یزنده گ نيآه ازا   

  نگرم      یم  ديو نا  ام رهيخ

  يیجلوه فرما ھر طرف چون تو   

  در  بستر  سکوت، پناه   گاه

  يیتنھا  بيبرم  از  لھ  یم     

   1354، بغالن
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  ست؟يچ ،يگ زنده

  است؟ي ؤر ،یگ زنده

  دا؟يو نا پ زيانگ اليخ یايؤر

  ستيريچون قاب تصو: ايو

   ن؟يذھن انسانھا شده آذ نيقصر مرمر واريبر د          

  آدم ھاست،  ريتصو ،یگ زنده

  یھست ۀنييآ در

  است کاريکار است، پ ،یگ زنده

  ھا،  دنيھا، تپ دنيدو

   ھاست دنيانسان، رس ۀاسطور ۀقل نيفراز       

  جنگ است،  ،یگ زنده

  اضداد است جنگ

  انسان کريدرون پ اضداد

  صلح است،  ،یگ زنده

  !یخاک ۀکر یپا ريد صلح

  چون بامدادان،  ،یگ زنده

  از نور است روشن

  ھمچون شفق ،یگ زنده

  !باستيشامگاھان، دلکش و ز در

  !عشق است ،یگ زنده

  دايو نا پ زيشور انگ عشق

    !!انسان فردا ھا یاست، آرمان عال آرمان

   1361 يجد، كابل
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  يدختر د شت

   ،یدختر دشت یا

  !یحور بھشت یا

   را،يو گ خکيبا س که

  زلف قشنگت،  یا آراسته

  از دل سنگت آه

  

  دامن کھسار،  در

  صحرا،  ۀپھن رد

  !چو آھو آزاده

   ،یدوان یمست وخرامان، به ھر سو سر

  !یجان جھان تو

  

   ،یلين ۀکرت نيا

  بيانداز گل س سر

  !باستيتن تو چه ز در

  !ماه ، اییاز بر دھقان بچه ھا برده ا دل

  حسن دل آراء با
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  و سرکش،  یمغرور

  و سر مست،  آزاده

  

  !یشوخ وقشنگ عجب

   ست،يثار جفا نقلب پر از مھر تو، آ دل

  ستيصدق و صفا ن جز

  

  ماه یا نمتيب یم

  روز سحر گاه،  ھر

  و خندان دهيرقص

   ،یچشمه روان یکوزه سر شانه سو کي

  !یدخترکان با

  1353 ،بغالن
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  !! قهر

  ؟یکن یچرا بمن، نگاه م دگر

   ن،يگرم و آتش نگاه

  !مست و پرھوس نگاه

   ،یتو، باز اوفتاده ا مگر

  ؟یکن هيآنکه روز من، س بفکر

  روزگار سرخوشم،  و

  !یبازھم تبه کن و

  ؟یکنيچرا بمن نگاه م دگر
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  که بار ھا،  یتو آن نه ا مگر

  لبت ۀبوس زشھد

  ؟یختير ر،يکام غ به

  با غرور وناز،  وبعد،

  ؟یمن تو، طعنه ھا زد به

  که بارھا یتو، آن نه ا مگر

  قلب من،  یجام آرزو تو،

  مردمان بوالھوس،  شيبزم ع به

  شان ديبه بستر ام و یشکست

  ؟یپر گنه، غنوده ا چه

  گناه تو،  یشوم  که برو

  کنديدوباره خوار، م مرا

  گار سرخوشم،  وروز

  کنديشام تار، م چو

  ؟یکن یچرا به من، نگاه م دگر

   1355 ، بغالن
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  بها يب متاع

  شياگر خوردم، ز دستر خوان خو ینان ۀلقم

  شيجھان دارد مرا، مھمان خو نيا یروز چند

  ميکاشت  یکه  تخم  یما  بود، آنقدر تقسم

  شياز محنت دھقان خو ميکش یم یروز شکر

  شکوه  است یچه جا نيتماشا ب داريخر از

  شيکان خو، پر کرده ام ، دأبھ یمتاع ب کز

  که  شد  کوتاه، دست ما ز آغوش وطن تا

  شيکشم، بر جان سر گردان خو یھجرت م بار

  است نھيکه دور از م نميب یکجا آواره ا ھر

  شيمرا، از  ملت  افغان  خو  ديآ یم ادي

  به کابل ھم، اقامت داشتم یعمر کي گرچه

  شياز بغالن خو  حيدھم ترج یرا م انيھوف

  جھان ريحضرت م  یمراد  عاشقان، ا یا

  شيپنھان خو  یات را بنگرم، در ھست یھست

  که جان قربان کنم یخواھيتو م ليمن نا از

  شيخو مانياز ا در عشق تو، از جان و بگذرم

1375   
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  خواهم رفت؟ كجا

  خودم شانيبخت پر نيبرا من،

   د،ينور ام یاختر ب نيا وبه

  !شمياند یکه م ستييسالھا

  

  ام یھمان کودک در

  دميھمان دم که جوان گرد از

  شدم رينگيدم که، زم نيبه ا تا

  

  ھاست، فراخ کھکشان

   ھاست، بلند آسمان

   سخت، کجا خواھم رفت؟ ن،يو زم    

   1373 يجوزا



 
 
 

٧٠ 
 

 

  ييجدا ثيحد

  و نه درم دارم ميزر و نه س یخانه ن به

  تو، من چه غم دارم یھست دولت رو چو

  شاعر کيتاجرم که خورم سود، بلکه  نه

  از قلم دارم یمحنت خود، روز زدست

  یمرا  به  دشنام  یالتفات نکرد چو

  دارم؟ کمتو، چه  یاز سگان در کو من

  خواھم یسال، ترا  سجده کرده م ھزار

  که من بنده، عمر کم  دارم فيح ھزار

  دوست یا یگناھان  من  شو  عيشف  اگر

  ترس روز جزا و نه  از عدم  دارم نه

  کجا  تواند   گفت  يیجدا ثيحد زبان،

  زآتش شوق تو ناله ھم دارم ،ین چو

  گردون  ۀزدوست، جدا  کرد، فتن مرا

  خاطر دژم دارم  یزمانه، بس نيا از

  کامشب   ايصبر  من، ب  رھنيپ  دهيدر

  صنم دارم یخواب  در آغوشت ا اليخ

  دوم  ته و باال یاگر  م یفکر روز به

  و بنده ھم شکم دارم خورمينان م که

   1376جوزا   27 
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  !گانهيب

  مييوز دوستان جدا ھن،ياز کنار م دور

  ميينوايدل، تا چند ب یخاک غربت ا در

  مينيبا آه، ھمنش م،ينيدرد و غم، قر با

  ميياز ما، تا با تو  آشنا ديبر شرتع

  ديھمدالن ندان یشھر، ا نيا بيرا غر ما

  مييم، امروز با شماھم که باش گانهيب

  نيريدست وحدت، با دوستان د ميداد

  ميينما یم گانهيچشم خلق اما، ب در

  ما  یقراريناله  دارد  از  ب ر،يتقد

  مييگه باد درھوا م،يخلق یخاک پا گه

  ميگاه عاشق تفنگ م،يمست نام و ننگ گه

  مييچه حال دارد، ما درچه مبتال عالم

  يیملک خود شو، ھرچند اگر  گدا سلطان

  م؟ييچه قرب دارد، کامروزما گدا غربت

  دوستيبر تو ا ستيدر دل ما، رنج ستيدرد

  مييکن تو ما را، ما باتو، ھمصدا اديفر

  جا نيبگو که ا دليخود را، ا نيغم راز

  مييخانه است وماھم ست،ين چکسيھ گانهيب

  بر  کام  ما  نباشد ا،يدن  نکهيا  ميدان

  مييچرا خبريخود، پس ب یمعن ازملک

   ميتا از نظر، فتاد ،ینشانيزب لينا

  يینما ینم گريد بان،يدر مجلس اد



 
 
 

٧٢ 
 

  كابل ادي

  کنم ی، بار محفل م یام از زنده گان خسته

  کنميکابل م یدوستان، رخ سو یا الوداع

  ابيچو سنگ آس  ايسرم گردد اگر دن بر

  کنم یتحمل ن ی، به ناچار نميجفا ب ھر

  نباشد در جھان یشانيما، جز پر قسمت

  کنم یآواره ام ھرجا روم گل م شاعر

  مرا در منزل جانان رساند بخت من گر

  کنمياز دل م ريخ یدعا کيحق او،  در

  به من یساز یزنده گ یرا گر عصا قامتت

  کنميسرو سنبل م یخدمتت ا امتيق تا

  روزگار عيمط سازميخود را نم ن،ياز ا بعد

  کنميکجا اسباب راحت بود، منزل م ھر

  دل خود را به بازار محبت برده ام من،

  کنميسودا چه حا صل م نياندرا نميبب تا

  از گلرخان غيدارم در یرا نم ايدن مال

  کنميزر دارم، نثار زلف و کاکل م ھرچه

  دوست غاميو من پ خواھديوصال دوست م دل

  کنميکه خود بادل مقابل م نيب یلوح ساده

  زبعد  سال  ھا ل،يکابل  کرده ام  نا عزم

  کنميبادا باد، من برحق توکل م ھرچه

   1376 زانيم، مزار 
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  :خواب كي تيحكا

  تينيع به تياز ذهن قتيكه حق ستيخواب روحان يشاعرانه، نوع الهام
سحرگاه  كيدر ! يآر .دونديپ يم تيشاعر، به واقع اليخ صور و شوديم ليتبد

  :خوانديم ميرا برا تيب نيا يكه شخص دميد يخواب 1999تابستان سال 
  يجلوه بفرما كيدرصورت انسان شده «

  »ميديتو ند يكه رو دوستيشده ا يريد

 يم غيدر شيخو يياز فصل بودن وبه تنها ميگر يوسخت م خوانميهم آنرا م من

 ييكشم وسرود تنها ينج غربت را ممن درد ور ،ياما درهمان حالت روحان.خورم

  :مومنانه وعارفانه سرودم تيغزل را با الهام ازهمان ب نيوا خوانميانسان را م

  

  ميديزدامان وطن، باز کش یپا تا

  ميدينه رم یبه شاد م،يديھرجا که رس

   مياليجمله پناھنده چومرغان خ ما

  »ميديپر م،يديکه پر یبام ۀازگوش« 

  ه ھابود به مغرب چقدرفاصل ازشرق

  ميديو به مقصد نرس ميديدو اريبس 

  ايدن ۀگوش نيازچه درا خبرانيب ما

  ميديخانه خر نينقد دو جھان داده و ا
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  عمرنبود ازتو اگرامن و سالمت  یا

  م؟يديچرا بار تو بردوش، کش ھودهيب    

  مد وبگذشت آبھار نيرنگ ۀصدجلو

  ميدينچ شيدشت امل، از تو گل ع یا

  ازميدست ندامن وصلت نرسد  بر

  ميديخم ستيتو عمر یھرچند که در پا

  که ھمه آب ورخ رنگ بھاراست حسنت

  ميديو جمال تو شن ميديرنگ تو ند 

  یجلوه، بفرما کيانسان شده  درصورت

  ميديتوند یکه، رو دوستيشده ا یريد 

   1999 يجوال 10
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  آرزوها شهر

  چون به شھر آرزوھا  دميرس

  خانه کردم حون،يس یايلب در 

   یصبحگاھ  مياز نس غم،دما

  کردم  وانهيدل د یمعطر، ا

  روح افزاست، باد سردجنگل چه

  ! ايدر یمرغاب باست،يعجب ز     

     ديرسان ايبر ساحل در مرا

  فردا  ديکه  نوروز آمد  و ام   

  دوست یسرگردانم ا یپرستوھا

  نمينش یبه آن شاخ ،یشاخ نيازا

  !امديمن  ن   ديآمد، ام بھار

  نمينب  یکه  آزاد ھمان مرغم 

  با  کشور عشق، آشنا کن مرا

  بمن تنگ است امروز ا،يدن نيکه ا    

   یوحش یچون کبوتر ھا دميپر

  دلم، جنگ است، امروز یبصحرا   

  ؟ا را چون نوشتستـــم ريتقد قلم،

  اديدرداست وفر روم،يکه ھرجا م

  انهــزم  رنج  ني درد  و از نياز

  ؟گردد آزاد  یملک ما، ک! ايخدا

  1375حمل 
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  دور غربت شهر

  شھر دور غربت، جا گرفتم به

  ندارم  یاري ،یمونس ،یقيرف

  روز وشب، درخانه تنھا نشسته

  ندارم یاز نظم و نثر، کار ريبغ

  شکر یخود دارم بس یاز بازو من

  » ندارم  یکه زور  مردم  آزار «

  

  دوست كي تيتسل در

  اگر به دامن تو بتيگرد مص نشست

  اشد خدا نگھداردچاره نب زمرگ،

  کن یزنده گان ست،يوروز جوان شبان

  !در ھمه حال از بال نگھدارد خدات،

  2000 ،يم ،هالند
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  ورود نوروز و بهار در

  ديوز یبھار و باد نوروز شد

  را اميا نيا ش،يپرع بگذران

  بگذرد ،یو جوان یريپ فصل

  ازسر تو ننگ ونام را دورکن

   نبود یقسمت ما، روز بھروز

   آزمودم بخت  بد  فر جام را                

   حرمان بس است نيرنج وا نيخدا، ا یا

   ما، دل  آرام  را  بيکن نص               

   کوته مباد از زلف تو دست ما

   دام  را نيپھن کن در راه ما، ا               

   تو در دشت ھوس یرو ۀال ل

   ادل نا کام ر نيا ن،يکرد خون                 

   ديمن گشته سپ یمو ،یدرجوان

   بام را نيگرفت ا یديبرف نوم                

   به سر یبه ساغر، گل به کف، مست یم

   من بد نام  را نيا یکرد ادي 

  سرافرازم بکن ،یدو جام م با

  »را اميبرسر کن، غم ا خاک«

  2001مارچ  ،هالند 
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  قطعه

  چند یاميو شد ا ميننوشت یحسب حال «

  »چند یغاميو که فرستم بتو، پک یمحرم

  له  ھاـــــفاص  نيچن اورد،يب ريدــتق خط

  چند یبھم، روزوشب وشام ميبود ورنه

  اتيامل در نفس گرم ح گيشد د پخته

  چند  یآدمک  خام م،يبد روزيد گرچه

  2000 ،هالند
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  يدانسفيبر غزل س مخمس

  نجاستيا نوايدلم را که ب یصدا شنو

  نجاستيپا ا یجابه باغ دلم نه که،  قدم

  نجاستيکاشنا ا گانهيب ۀبه خان مرو

  نجاستيماھرو، صفا ا یبه کلبه ام ا ايب

  نجاستينورچشم، جا ا یام ا دهيبه د نينش

     به خلق خدمت کن یتا که توان زصدق

                 کن ارتيعشق را ز ،یبلطيم  مراد

  کن ارتيز یدل ،یديکعبه گر نرس به

  جنت کن ريدل ما سازو س ارتيز

  نجاستيقفل در باغ دلکشا، ا ديکل

  حاصل ماگشت خون دل خوردن زعشق،

  فلک زده در  گور آرزو  بردن دل

  ازردنيراه خدا، خلق را ب ستين که

  کعبه  بود، دل  بدست  آوردن یبنا

  نجاستيخدا ا ،یکن یم یخدا طلب اگر
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  ميجويو من، درسمات م ینيدر زم تو،

  ميجو  یآتش و آبم، نجات  م انيم

  ميجو  یخال لبانت، ذکات  م زکنج

  ميجويم  اتيآب  ح:گفتمش  هيگر به

  !نجاستيبقا ا ۀچشم:خنده گفت لبش به

  نديگوشه  گز ار،يخلوت اگر  ستيشب

  نديگرد غم ننش نهييکند که در آ خدا

  نديپس جمال دوست نب نياز لينا غيدر

  نديخواست که امشب به بزم، بنش بيرق

  نجاستيا دا،يس کرد به ابرو که اشاره

   1377حمل
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  يبر غزل كمال خجند مخمس

  نستيجمع بتان، قا فله ساالر من ا از

  نستيوعسل ولعل شکر بارمن، ا قند

  نستيمن ا ماريب ۀدل خست درمان

  نستيدلدار من، ا که ديخلق بدان گو

  نستيستمکار جفاکار من، ا معشوق

   ھمدم من، مونس من ، دادرس من یا

  من، ھوس مندل  ديعشق من، ام یا

  جرس من  یعمر و صدا ۀقافل تو

  من و جان من و ھمنفس من محبوب

  نستيمن ا اريمن و  ونديمن و پ شيخو

  نميتو  نب  یکه چرا پرتو  رو داغم

  نمينچ  شيباغ وصال تو، گل  ع از

  نميزم دوست،يا  ینھيقدم  م کهيي جا

  نميکمتر از ا یخاک رھم، بلکه بس من

  نستيرمن اومقدا متيحضرت او، ق در
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  عشق تو من، راھنوردم يۀباد در

  بتا، از رخ  زردم داستيراز ھو نيا

  بنوا آمده آه، از دل  سردم ین چون

  است ، شود شاد به دردم بيآنکه طب با

  نستيدل افگار من، ا یکه دوا داند

  تو بر باد یسوياگر عمر چو گ ميداد

  تو باشد دل ما، شاد اديکه با  ميشاد

  آن قامت شمشاد من و اليروز خ ھر

  سر زلفش بمن آرد ھمه شب باد یبو

  نستيوفا دار من، ا اريھمنفسان،  از

  رانيح  نهييتوشد، آ داريپرتو د  از

  مانيزکف با نگھت صد دل و ا ميداد

  مانينه ھمانست شود از کرده پش لينا

  جان؟  یاو چند کن یکمال از پ: نديگو

  !نستيکار من ا ،یھست زجانم رمق تا
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  وطن يها يتيب دو

  وطن، افسانه ات کو؟  یا يیکجا

  ھرات و قندھار و غزنه ات کو؟   

      یسوگ مردم کابل، نشست به

  وآتشخانه ات کو؟ یسوز یکه م 

*  *  *  

     یتا ک رانهيوطن و! وطنداران

  ؟یتفنگ بر شانه تا ک! تفنگداران  

  ملت  مظلوم  افغان  ايخدا

  ؟یخانه، تا ک یآواره و ب نيچن 

*  *  *  

  ندارد   یامروز، آزاد وطن

  ندارد یشاد ۀبه جز غم، قص   

  کردست دشمن    یرانگريو چنان

  ندارد ،یآباد  یرو گريکه  د 

*  *  *  

  کجاشد؟   یحکمران! وطنداران

  کجا شد ؟ ،یجھاد و حکم  قرآن  

  مردم  ديناليدست  کفر، م ز

  کجا شد؟ ،یکنون عدل  مسلمان     

*  *  *  
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  ته قربان یلمانمس!کش مسلمان

  ته قربان یزندان اب،يبه چار آس    

    یعھد بست رانيپاکستان و ا به

  ته قربان یبه خارج، ننگ افغان  

*  *  *  

  نمانده    یوطندار!  وطنداران

  نمانده  یاريرا، سر   قانيرف  

  ملک ستم آباد ، امروز   نيا در

  نمانده ،یبه جز از مردم آزار   

*  *  *  

     نميمسرا، خوار و غممات نيا در

  نمياز  روز گار  واپس  نيغم 

   یاريب ھنيجان صلح، د ر م خدا

  نميکابل   زم   ۀخمار  کوچ  

*  *  *  

  من    ۀچاريب  ھنيم  یا  اال

  من ۀھمچون دل صد پار يیتو 

  به عالم   یرحم و دلسوز نمانده

  من   ۀمردم  آوار  نديکه  ب 

1376  
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  :اتيرباع

  آن ۀبخون خفت یو شھداکابل  ادي به

  

  ديآ یدرنگ م یبھار، ب امسال

  ديآ یدھل وطبل وجنگ، م ۀآواز   

  گل و شگوفه وعطر بھار  یجا بر

  !ديآ یاز دامن آسمان، سنگ م  

*  *  *  

  قرار تو چه شد؟   ن،يکابل نازن یا

  گذشته، افتخار تو چه شد؟ خيتار 

  گرفت  یتو، چه ناکسان جا برمسند

  زگار تو، چه شد؟مردان بزرگ رو  

*  *  *  

  وروزگارت چونست   یچه شد کابل

  شھرآراء وپارک زرنگارت چونست  

  ! یمبدل گشت یبه خرابه ا اکنون

  آن  باال حصار تاجدارت، چونست ؟   

*  *  *  

   یھماغوش شد یسال، به شورو نه

  یاز خاطر مردمت، فراموش شد  

  !   نوبت پاکستان دهيکه رس اکنون

  !یزخم، بردوش شد و ھزار یمرد 
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    دي آيخون م یدود تفنگ، بو از

  ديآ یصد ناله ز قصر چھلستون م

  که او  ديمپرس وند،يم ۀجاد از

  ديآ  یم ستونيفرھاد  صفت ز ب    

*  *  *  

  دوست، که تاج گل نشاند بسرت   ین

  به برت ديايجرات دشمن، که ب ین  

  چسان خاموش اند   ،یوشورو کايامر

  کشد، درد سرت چارهيملت ب نيا 

*  *  *  

  و مال ز بسکه داد آزارت  آخوند

  مارتيب ،یکند  کس یدرمان  نم    

  جنگ     ۀو توپ وخمپار یمرم از

  وارتيد ۀنيشده بسکه س یزخم 

*  *  *  

  جھاد است ونماز وروزه    :نديگو

  بر سنگ زدند، جام شراب وکوزه  

    ميجنت گذر ازياز سر امت ما،

  روزهيما بکن، ف بيتو نص رباي    

*  *  *  

  جھاد و دولت زور، خوشست  :نديگو

  و چپاول و چور، خوشست یغارتگر 

    یدر قناعت بکشا ن،يخا نه نش در

  »از دور، خوشست دنيکاواز دھل شن«  
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  جھاد، کجاخواھد رفت     نيآخرش ا تا

  جنگ وجدل است وماجراخواھد رفت

  علم وھنر   یکه نه صنعت است ون یعني

  صد سال وطن، به قھقراءخواھد رفت 

*  *  *  

   هياگر، نرو در ھمسا  یافغان

  هيشکند، پاو سر  ھمسا!  اربي    

  دشمن ودوست    نياز ميا دهيند ريخ ما،

  هي، شرھمساديبما رس اريبس

*  *  *  

  تو  عنان کابل  جانانه  اربي

  رانهيبه کف، تا نشود و ريخود گ 

  ت  افغان  را زلطف، مل  منبعد

  !گانهيبه  در  ب یمحتاج  نساز     

*  *  *  

    ميبرسد که باده ھا نوش کن یروز

  ميچون دختررز، ترا در آغوش کن   

  و جنگ و نفاق   نهيک م،يريدل بب از

  ميگذشته را، فراموش کن یغم ھا   

  1372 -كابل
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  از روز گار تيشكا در

  منم زار،ياش آمده ب یاز زنده گ آنکه

  درآتش غم، سوخته صد بار، منم وانکه

  نشگفت یگل شاد کيگلستان دلم،  به

  !منم، ناله منم، دشت منم، خار، منم غم

  دوست ندارند، مرا یکيو فرزند،  زن

  منم کار،يآدم ب ن،يگوشه نش یکي که

  تو کس راچومن آزرده نساخت یرو دولت

  منم ار،يدور زمان، غمزده بس نيوندر

  ديخن غربت نزننا برجگرم نياز شيب

  افگار، منم ۀشاعر  آوار یکي که

  ھجران بکشم، منت جانان نکشم جور

  منم دار،يبجان آمده از دولت د که

  بکنم اياگرقصه به در ديخروش آ به

  !منم دار،يدولت ب ۀھمان گمشد که

  ديبرمن عاشق مزن یبوالھوس تھمت

  !وفادار  منم اريوفا،   ميدر ا قل که
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  يیتو آزاده دل، دلبر ۀطرب خان به

  منم غم، مرغ گرفتار ۀنھانخان به

  سر بکف پات زدم از روزنخست منکه

  ، منم داريخر ار،يدل،  ۀترا از ت و

  یشو ماريکه توب ديايب یالمثل روز یف

  منم مار،يتو ب یمونس شبھا غمخور

  یرو که نا کرده خدا، در سفر دور گر

  وغمدار، منم کسيب نيفراق تو ھم از

  !مرا یقدر ھنر ھانداند سخن و  کس

  منم چقدر خوار نيفضل وھنر، ب باھمه

  !ريگ یم امتيمردم، خبرم روز ق منکه

  !منم اريخلقان جھان، منتظرت  شيپ

  1374 - حوت 
  



 
 
 

٩٠ 
 

 

 

 

 

 

 

  

  تابيبر غزل ملك الشعرائ ب مخمس

  پرستم  یتا آمد، نگار م که

  وسرشار ومستم خوديزلعلش، ب       

  کھنه را، ساغر شکستم  شراب

  دگر ساغر به دستم ،یساق مده      

  مستم ار،يکه من، ازدور چشم 

  درد ھجران، دارم افزون     اگرچه

  و محزون تابيازغم شدم ، ب ايو  

  چون الله ، پرخون   یدارم دل ايو

  چومجنون ،یواد نيدرا کسيب مين    

  سر پرستم ،يیمو دهيبود ژول

    شيفدا سازم،يدارم که، م یسر

  شيو وفا  من، مھر کيل دميند     

    شياگر، ناز و  ادا نبردارم

  شيبه پا ندازم،يسر خود گر ن     

  ز دستم ديآ  ینم یزيچ گريد              
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    یدر بستر چه خواھ مار،يب شدم

  یکفر، من کافر، چه خواھ یچو گفت    

    یبد تر، چه خواھ نيمن، ازا زيعز

  ؟ یچه خواھ گريشکن، د مانيبت پ  

  ! ار، بستمشکستم  توبه و زن

   قرارميب ل،يکه نا یعمر شده

  به دل، صد آرزوھا، از تو دارم      

  جفا بر من، نگارم   گريد مکن

  ھجر، آرم یچسان تاب بال        

  تو ھستم تابيب ستيکه من، عمر               

   1345 زانيم ،كابل                               
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  يعشقر يمخمس بر غزل صوف

  شعار من   یلير جفا  گر لدلب  یا

   زدل، تو طاقت وصبر وقرار من یبرد

  درکنار من    یا امدهين ،یزنده گ در

  مزار من یبه فا تحه، سو ايب یروز   

  تا دور قامت تو، بگردد غبار من

  بکن ،یکنيوجفا اگر، بسرم م جور

  بکن ،یکنيو در بدرم، م ريزار وا س

  بکن یکنيخود جدا تو سرم، م غيت با

  بکن ،یکنيروز، ھر ستم که سرم مام

  مروت با اقتدار  من یدلدار ب              

  نمانده است  دايتو ش یبرو یمن، کس چون

  بفکر ودرغم سودا، نمانده است ميدا

  توان ھجر تو، بر ما نمانده است گريد

  ستمزده ام، جا نمانده است ۀنيدر س

  نگار من ت،يپرشد زدرد وداغ جفا              
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   کنميم اديشب، از فراق تو، فر زرو

  کنم یم اد،يروم، غم تو  یھرجا که م

  کنميصفت که خاک، بسر باد م مجنون

  کنميبا نرد عشق، خاطر خود، شاد م

  برد وباخت ندارد، قمار من دانيم              

     اريتو یکه ازمن شد بيچه گفت رق بازت

  و چون کنار یجدا و گرفت یگ کبارهي

  قراريتو ، زار و ب ه ایه کردرا دوبار ما

  اري شيدشمن چه گفته است ندانم که پ

  سقوط نمود، اعتبار من یگ کبارهي

  فلک که کرده ترا از برم جدا یروز

   من، دو تا یباياز درد گشته قامت ز

  وفا ۀمروت من، ا ز ر یب دلدار

  ايمن ب یکه خواست دلت، سو یھرساعت

  بود انتظار من شهيدر راه تو ھم

  ريدگر نظ یه من به حسن، ندارما یا

  رياس یبه درد عشق مرا کرده ا کنيل

  ريبه ت یزد لينا  ۀديدر دل تپ تا

  ريشدم اس یبجوش جوان یچون عشقر

  باغ بھار من ۀويم خت،يدر خاک ر              

  1343 ،بغالن
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  انيمول يجو يهمراه با بو    

   یھم  ديعطر گلرخان ، آ یبو

   یھم   دين، ا مھربا  اري ادي     

  بخارا شاد باش   یسمرقند، ا یا

  یھم ديدوستانت، شاد مان  آ     

  خلق ازبک چون دوچشم   ک،يتاج خلق

  یھم ديرا جسم و جان آ گري کدي 

  !  افغان شد تبه، ازدست روس ملک

  یھم ديزمان آ نيروس را، خود ا  

  1371 ،تابستان
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   روز امتحان

  و نما ندو نام نک یترک من نمود تو،

  گلشن جمال تو ھم، رنگ و بو نماند در

  یدل و جان من، بد یو آرزو ديم ا

  که دل نما ند، بمن، آرزو نما ند اکنون

  روز امتحان تو، بس رنگ  باختم در

  آبرو نما ند گريرا به شھر عشق، د ما

  ختنديما ، ھمه در خاک ر شيع اسباب

  درسبو نماند یي یھا شکست، وم خمخانه

  یول دھم،يل، به حسن بتان مکه د گفتم

  گفتگو، نماند نيبه ا یآمد و مجال عشق

   1370 ،كابل
  



 
 
 

٩٦ 
 

  

 

  ينقد هست

   که از شاخ  چنار ا فتاده ام زمييپا  برگ

  خشکم کنون از برک و بار افتاده ام ۀشاخ

   داده ام، از کف، ز د ست روز گار یھست نقد

  مردمان، ا ز اعتبار ، افتاده ام  انيم در

   کشديام  سر م نهيراه س آھم، ز ۀشعل

  در شرار ا فتاده ام ا،يدردم، که گو ۀنال

   گان هيمايھمچون  غبار  دامن  ب  ستمين

  نابم، که در عمق بحار  ا فتاده ام گوھر

   را شيشمعم، که سوزانم وجود خو ۀشعل

  ا فتاده ام را شکم، ز چشم ا نتظا  ۀقطر

    دامنش  رميبر کف  بگ نکه  تاآ ديام بر

  جلوه گاھش، چون غبار ا فتاده ام ريمس در

   اتياو جوش بھار است؛ لعل او آب ح حسن

  لعل و بھار افتاده ام آنمن دوراز! عجب یا

   ب را ايگوھر  نا  ارد،يبکف آ سان ن کس

  ا فتاده ام قراريدش، ب ايبه  ليسبب نا نيز

  1355 ،بغالن
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  يمخمس بر غزل كمال خجند

  ربا نت نکه گرفته در بر، آغوش مھ آ

  درآ ستا نت ميآسوده خا طرانند، دا    

  لبانت    مکديکو، خوش م یعاشق خوشبخت

  داند، لطف لب و دھا نت فيطبع لط 

  انتيم ۀسر رشت ابد،ي قيفکر دق                  

  گفتيماه، گل درچمن ھم یا تيرو دروصف

  گفتيمرغ ھزار دستان، از تو سخن ھم   

  :گفت ین ھمجان دربد ،ینموديعشوه م تو

  گفتيخرامان، سرو چمن ھم یشديم ید   

  جانت یبه تنھا، تنھا فدا یرويخوش م                 

  از محضر تو ام، دور ،ینيمن نب یرو تا

  کرد از بر توام دور ر،يامروز دست تقد     

  خاک راه بودم، کرد از در تو ام دور  من

  کرد از بر تو ام دور ؟ بت،يچرا رق یدان    

  بر آ ستانت یگرد د،ينينگذا شت تا نش                 
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  چون ستاره  ميگشت زان،ياشک ر دهيد از

  اشاره کيازماست جان سپردن، ازدوست،     

  شدن  کناره  ديزا ستانت، با  منبعد

   پاره  پاره  ميکرد ،یصبور  راھنيپ     

  و آ نت نيچون گل، در دست ا ميا دهيتا د                 

  !نيرشک ماه وپرو یا ،یخوب آسمان یا

  نييعشق ومھروآ یتو، ا يیمن تو ديخورش   

   نيريجان ش ميجانان، دا د  اديب لينا

  نيبا شد کمال مسک نيسال ط يۀدر پا      

  بنده گا نت ليگر بشمرند او را، از خ                 

   13 76 ،سرطان 
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  غم يدل ب

  ا شدغم نب یب ست،ين یدل یتيگ به

   ھم نبا شد، اگر دم نبا شد یغم      

    مييو اما چه گو ايست دن بايز چه

   دل ما، به  جز غم نباشد بينص    

  از من و ما که از درد غربت  مپرس

   که پر غم نباشد نجا،يا ستين یدل 

  ز انسان، نه ذوق محبت    يیخو نه

   ن را، که آدم نباشدآ ميچه نا م   

   یشاد مان رخ ،یروز  مي ديند 

  به عا لم نباشد نجا،يجمع ا یدل     

  را   یزنده گ نيوا ايمعناست دن چه

  که سا مان عشرت، فراھم نباشد    

   یچه سود ،ینفس راچه درد سايتوع

   به زخم دل ما که مرھم نباشد   

    ستيز یدمآنگاه چون آ ميتوان

   از بم نباشد یکه در ملک ما، نام    
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  ساخت    نيت بررا، بھش نيزم یتوان

   اگر فتنه  در نفس تو آدم ، نباشد 

     یو مرد یريز جود و دل یال ف چه

  که نامت به از نام رستم نباشد   

   ميساز نهييملک دل را چو ا اگر

  و از جم نبا شد ديبه جمش یازين     

    نمينب یرا سراب یزنده گ نيا من

   که درد محبت به او ضم نباشد     

  ق، که در بزم جانان  جاه عاش نيبب

  نباشد  مقدم يیاز گد ا  که  شاه    

    یروز  که ینيو ب اراني برفتند

   ز احوال ما ھم نبا شد ینشا ن     

   لندن ، 2009 يم
   

  

  

  

      

 


