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  مقدمه
ات  ه اشرف مخلوق د وانسان را مرتب بنام خداوندی که َکون ومکان را آفري

  .داد
ا اف ن م ه دروط ان ازآنجمل ر جھ انھا درسراس ه انس ال ب د س تان ازچن غانس

د  ه نکردن ود ک ای ب ا وجفاھ م ھ ه ظل ان چ رودی ش ای نم درت ھ و باق اينس
ونمی کنند ،بنام دولت اسالمی چه نيرنگھای بود که به آن توصل نورزيدند 
ه  وريی ب ن جمھ ،چه مسلمانھای بيگناھی نيست که درھرلحظه درقلمرو اي

ا کشته نمی شوند ، اصطالح اسالمی به اشکال ظالمانه توسط اسالم نما  ھ
ه ی ن اه طلبان رانه وج ای خودس ه پالنھ ه درالی حريچ ايی چرب فست ک ھ

رای  ه آن ب ونرم باالی اين مردم خوشباور ما تطبيق نمی شود وحاصل ھم
ز ديگری  انی چي م وپريش زدرد وغ ا ج ردم م ا  .نيستم ود را ب م خ ن ھ م

ا دردھا ومصائب که ھموطنانم با آن دست وگريبان ھستند شريک م دانم ب ي
اِم  ديدن وشنيدن ھراتفاق ه  حک انون وطالمان انی،خالف ق ر انس ورويداد غي

اس  ی احس وو ب ه خ ب بيگان اه طل دود ج ا ح ا ب دم ت ه آن ش وادار ب
ا را  داد ھ ه روي ه درشعر وشاعری دارم ھم امکان وصالحيِت محدودی ک
ايم  روده ھ اير س الی س م درآورده ودر الب ب نظ ی آن درقال کل واقع ه ش ب

  .ت ھموطنان درد ديده ام انعکاس بدھمخدم
ه من  اره  ب وان رادوب ن ت ن محيط ُغربت اي خداوند را شکر گذارم که دري
رد آوری  ه گ ن مجموع نم رادري ت ووط ا وآالم مل يده تاانعکاس دردھ بخش

  .دوستان نمايم پيشکش) سِر کالوه(وزير عنوان 
ا ای ھموطن م ھ ی روی زخ ل مرھم د اق ه ی آن ح دوارم ھرپارچ ن امي

  دردديده وستم کشيده ام شده بتواند و پرده ازروی اعمال آنھاييکه به
ظاھر دم ازاسالم وقانون وآزادی وصلح ميزنند برداشته ودرافشای ھويت 

ا ودذک د ب ارم خواھ ال افتخ د درآن صورت کم دکی کھمک کن ان ان  .ب ش
بال. ه ق ن مجموع ودی دراي تی وکمب وع کاس ه ازھرن دگان البت ما خوانن  ازش

  .می کنم طلب عفو گرامی
  با احترام عبدالغفور امينی شھرلوند سويدن
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 يارب
 يارب عنايتی که ُگنه بيش کرده ام

 خود ظلم و ناروا به حق خويش کرده ام
 کاری برای حق که به حق باشدم قليل

 زشتی و نا سزا و بدی بيش کرده ام
ام ھرچند ظلم وزور به مردم نموده  

 آنقدر بيشتر ُگنَھی خويش کرده ام
 از صدق دل گھی به رھی حق نرفته ام

 تقليد دوستان بد انديش کرده ام
 شيطان ھميش وعده به من نوش داده بود

 فھميده ام کنون که به خود نيش کرده ام
 پيوسته در ھوا و ھوس غرق بوده ام

 فرما نبری زنفس کم وبيش کرده ام
ز باز پرسنی فکرروز ِدی نه غم رو  

 خودرا جدا زفکر پس و پيش کرده ام
 سودای من ھميشه زدنيای بيوفاست

 کی لحظه ی به ا خرت انديش کرده ام
 

 دنبال امرونھی وشريعت نگشته ام
 نا بخردانه کار دل خويش کرده ام

 
٢٠١٠سويدن دسمبر  

 
 
 
 



   (١٤) 

 

 قرآن
 چو گنِج علم وعرفان است قرآن
 برای جھل پايان است قرآن

وی بايد نمودنِزقرآن پير  
 کالِم پاِک ُسبحان است قران

 وزان ھرچند آموزی قليل است
 ُمَکِمل ساِز ايمان است قرآن

 زقرآن علم ودانش را بياموز
 به ما چون ُدرو مرجان است قرآن

 بُکن سر مشق خود ھر نکته اش را
 مسلمانِيت را جان است قرآن

 يکايک آيتش َره می نمايد
 چراِغ راِه انسان است قرآن

 برای محِو جھل وتيره گی ھا
 فقط خورشيد تابان است قرآن

 کتاِب رھنماِی زنده گانی
 برای ھر مسلمان است قرآن

 برای رھرواِن راِه اسالم
 ھميشه پرتو افشان است قرآن

 يکايک آيت و حرفش چه نيکوست
 زمعنی بيش فَوران است قرآن

 برای نيکوان ونيک خواھان
 فقط يک بحِر امکان است قرآن

گرخواھی فالح ورستگاریا  
 َمَدد گاِر تو ھَرآن است قرآن

 امينی َکی توان وصفش نمايد
 چوگنِج علم وعرفان است قرآن

٢٠١٢سويدن جوالی   
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 رزاق مطلق
 «الھی من نميدا نم به علم خود تو ميدانی »

ل از پيدا و پنھانی که واقف بر ھمه اعما  
 نبود و بوِد اين دنيا به يَِد قدرتت باشد
ردانندهء خورشيد وماه و باد وبارانیتو گ  
 تو آ گه از ھمه اَسرار با علِم قديم خود

 که ظاھر را تو می بينی وباطن را تو ميدانی
 نه تو از کس شدی پيدا نه پيداشد کسی از تو

 نه کس مانند تو باشد نه ھم بر کس تو ميمانی
م به ھر پنھان،تويی دانا به ھر ُمبھمتويی عالِ   

من کردم تو آ نرا خوب ميدانی به دنيا ھر چه  
 تورب عالميانی ومن چون ذره يک انسان

 تو باالتر زباال ھا ،تويی باقی و من فا نی
 تو بيش از حد توانايی تو دانايی و بينايی

 درونم راتو می بينی ضميرم را تو ميدا نی
 الھی رحم کن بر من که غرق بحر ُعصيا نم

آ سا نیتو بر ھر درد درمانی به ھر مشکل تو   
 ھدايت کن مرا يارب به راِه مستقيم خود

 نگھدارم خدايا از ھمه وسواس شيطا نی
 تويی رزاق مطلق در ھمه احوال بھر من

 نديدم من گھی تکليِف بی آ بی و بی نا نی
 

 امينی را نگه کن از ھوسھا وھوای پوچ
 ضميرش را منور کن تو با آ يا ت قُرآ نی

 
٢٠١١سويدن مارس  
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 ُدر دانه
ن ويران زدسِت ماست يا بيگانه يا ھردووط  

 به پايش جنگ زنجير است يا زوالنه يا ھردو
 ِستم از داخِل خاک است يا از آنسوی سرحد

 شريک ُجرم افغان است يا بيگانه يا ھردو
 ِچسان فھميد اُشتُر دزدی وپلوان خزی ھا را

 که اين آ تش زبيرون است يا از خانه يا ھردو
چه قتل و چورو غارت شدِجھادش نام کردند ھر  

 به حق اينھا مجاھد اند يا ديوانه يا ھردو
 ھمين ھای که در افغان ُکشی ھر لحظه مصروف اند

 کی داند از بيرونی ھاست يا از خانه يا ھردو
 ھمی نوشند خون بيگناھان شير ما در سان

 که تا اکنون ھمه مستند يا مستانه يا ھردو
چيست اگر با دشمن ديرين مدارا است بھر  

 عملکرِد غلط يا لطِف نا مردانه يا ھردو
 زفيِض کارھاِی دولِت خودکام وخود ُمختار

 کنون ميھن چو زندان است يا غمخانه يا ھردو
 ھمه بر َرغِم خود ھر سو تالشی بھِر َزر دارند

 ندانم گنج در بحر است يا ويرانه يا ھردو
 مگو اين را که دشت و کوھساِر ميھنم خار است

من گلستان است يا ُگلخانه يا ھردوبه چشم   
 فراُمش می نگردد سنگِ کوِه ميھن از ِذھنم

 چو ميدانم ُدِر ناب است يا ُدردانه يا ھردو
 به ميِل خويش صد پروانه می سوزد به َدوِر شمع

 کی داند ُجرم از شمع است يا پروانه يا ھردو
 مشو آزرده ازحرِف امينی ھرچه ميگويد

است يا افسانه يا ھردوچو ميدانی که يا شعر   
٢٠١١سويدن جوالی  
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 قانون شکن
 در وطن رنج و اَلَم بسيار گو يی نيست ھست

 از شرايط ُجمله گی بيزار گويی نيست ھست
 عادل و عدل و عدالت گر بگويی ھست نيست

 ظالم وظُلم وِستم بسيار گويی نيست ھست
 خاِدم وخدمتُگــذاِر خلق گويی ھست نيست

د ُمختار گو يی نيست ھستدولِت بی کار و خو  
 عالم و دانشَور و روشن ضميران در وطن

 ناِزل و بی قدر وبی مقدار گو يی نيست ھست
 غير ملِک ما نِگر در دوِر دنيا ھر کجا

 شاد وسر سبز وگل وگلزار گويی نيست ھست
 در وطن يک گوشهء اعمار گو يی ھست نيست

 ھر نفس ويرانگری بسيار گو يی نيست ھست
از انقــالباِت وطن بگــذ شت وليــک سالـــھا  

 تا ھنوز ھم مردمان بيکار گويی نيست ھست
 يکطرف صد الف از تطبيِق قانون است وبس

 يکطرف قانون ِشکن بسيار گويی نيست ھست
 فَـقر و بد بختی  نگر در ملک طوفان می کند

 بيـوه وبــيچاَرگان بسيا ر گــويی نيست ھست
گويی ھست نيست جانی و ُمجِرم به پاِی دار  

 قدرت و اھِميَتش بسيار گو يی نيست ھست
 

 دانه ای شطرنج سان ھستند در ھر صحنه ای
 اختيار و واک بر اغيار گويی نيست ھست

 
٢٠١١سويدن اګست   

 
 



   (١٨) 

 

 جھان بيکسی
 

 تا مقابل با تو ای خورشيد تا بان می شوم
 با سيه چشمان تو من مات وحيران می شوم

بلورينت به غورتا نظر دارم به اندام   
 صد دل عاشق من به آن بازوی ُعريان می شوم

 چون شدم مجذوب در عشق تو ای سرِو روان
 فارغ از درس و کتاب و علم وعرفان می شوم

 َزر گلو بندی چو آ ويزی بروی سينه ات
 زر نمی خواھم و ليکن محِو ميدان می شوم

 چونکه سرگردان شوم در حلقه ی گيسوی تو
ر من در بند و زندان می شوماز دل و جان گي  

 نيستی گر يکدمی در عالِم رويای من
 با جھانی بيکسی دست و گريبان می شوم

 ھرقدر جوروجفای بيش می بينم زتو
 آنقد ر مجذ وب در عشقت فراوان می شوم
 

 َصيد اگر خواھی توانی اين دِل بيچاره را
 گير من در حلقه ی زلِف تو آ سان می شوم

 
٢٠١١سويدن اګست  

 



(١٩) 

 

دونهســــــتا يا   
 
 چه په زړه لرم ستا مينه د ا رښتيا ده

 نا ز ورد ا ره نا زنينه د ا رښتيا ده
 چه ټول عمر ستا  د يد ن په طمع نا ست يم

 شپه او ورځ که يم غمګينه د ا رښتيا ده
 چه د مينی د ا کا روا ن ته را ستانه شوم

 پخپل عزم يًم متينه د ا رښتيا ده
او مجنو ن بولیخلک ما ته ليونی   

 ليونی يُم ستا په مينه د ا رښتيا ده
 که تيشه و ھم په سر مال مت نه يم

د ا رښتيا ده! زه فرھا د يم ستا شيرينه   
 خا لی تا غوا ړم په ټو له ژوند ا نه کی

 با زا ری نه دی زما مينه د ا رښتيا د ه
يم شربتد سرو شونډ و په  ستازه ُمعتا د   

د ا رښتيا دهدی بھتر له ا نګبينه   
 تغا فُل دی زما د زړه په پرھا رونه

 ھله ما لګی دوړوينه د ا رښتيا ده
 

 د عا لم په سروزرو برا بر دی
 امينی سره ستا مينه د ا رښتيا ده

 
سويدن٢٠١٠اپريل  

 



   (٢٠) 

 

 درد وطن
 

 کر شده يارب چرا اين پرده ھای سازمن
 ھيچکس می نشنود با گوش جان آواز من

ز درد ميھن است بند بنِد شعر من مملو  
 پس چرا بھر مداوا نيست کس دمساز من

 سوژه بھر شعر من حال و ھوای ميھن است
 سوی ميھن ميرود طبِع ُسخن پرداز من

 خواب ھستم يا که بيدارم به دنيای خيال
 جای ديگر نيست ُجز سوی وطن پرواز من

 می کنم اسرار ھردم من به ارِج ميھنم
عزاز منمی نخواھم ھيچگه تا َکس کند اِ   

 ميکنم سعی وتالش از بھر اعمار وطن
 چونکه شد بنيانگذار شعر از آغاز من

 آرزوی من نجات ميھن است از منجالب
 خفه تا کی ميکنند اندر گلو آواز من

 ھست ارباِب َغَرض بر حرِف من بی اعتنا
 نيست ُجز درد وطن حرف دل من راز من
 

 چون امينی عاشِق ديرينه ی ميھن منم
اشد گر کسی در شعر سوز وساز منخوانده ب  

 
سويدن٢٠١١ستمبر  

 



(٢١) 

 

 شــــکَوه
 

 در وطن شوروشرو جنگ و تباھی  را ببين
 صفحه ی تاريخ بنگر اين سياھی را ببين

 يکطرف حرفی زقانون است وقانونی شدن
 يکطرف اين دولت و اين چار کالھی را ببين

 دولت از ما است ليکن خدمتش بر ديگران
مرودشاھی را ببيناين نظام ظالم ون  

 دولِت ما دسِت پاکستان وھم ايران شده
 دشمِن ديرينه بنگر ُعذرخواھی را ببين

 از وکيالن ووزيران ومشاور ھای شان
 ِحشمت و جاه و جالل و پادشاھی را ببين

 زورمندان وسالح و قدرِت شان را نِگر
 مردماِن بی پناه وبی ِرفاھی را ببين

ملِک ماامنيت کمرنگ از بھرچه شد در   
 اين ھمه پو ليس و اين خيل ِ ِسپاھی را ببين

 سالھای سال شد دور از حقيقت گشته ايم
ی را ببينايچال وفريب و ژاژ خ اين ھمه  
 قاتِل ديروز امروز ھم حکومت می کند

 ُکن نظر بر قاتالن و بی گنا ھی را ببين
 

 غرق در فسق وفساد و دولِت سر تا به پا
اھی را ببيندولت خود کام و احکام شف  

 
٢٠١١سويدن ستمبر  



   (٢٢) 

 

 خاطره
 جای تو است در دِل من آنچنان ھنوز

 مھر تو است درسِر من جاودان ھنوز
 بھر چه ام تو زود فرا موش کرده ای

 دارم به ياد خاطره ی آنزمان ھنوز
 (ياِد توام دمی زمقابل نمی رود)

 دارم چو ِورد نام ترا بر زبان ھنوز
ساِکتَم برظاھِر َخموش َمبِينَم که  

 دارم چو بلبالن ھمه شور و فغان ھنوز
 بودم اميِد سود به سودای عشق تو

 ليکن به کاِر عشِق تو ام در زيان ھنوز
 وصلت به من ھنوز ميسر نگشته است

 شايد به سر نرفته مرا امتحان ھنوز
 ھرچند َجوِر بيش روا داشتی به من

 دانم ترا به خود زھمه مھربان ھنوز
ده گی اما به سر مراخشک است نخِل زن  

 باشد ھوای باغ وگل وگلِستان ھنوز
 ازياد رفته ھيچ َمپِندار عشِق ما

 چون داستاِن ماست  زبان برزبان ھنوز
 پاک است عشِق ما تو مپندار سرسری

 دارم ھواش درتن وروح وروان ھنوز
 

 آن لحظه ھا زياِد امينی نمی رود
 غرق است درھوای تو تا بيکران ھنوز

 
٢٠١١کتوبرا۵سويدن   



(٢٣) 

 

 طبع خــــدا داد
 خاِل لبت دانه و زلِف سيه دا م توست

 صيد بکن زودتر مرِغ دلم راِم توست
ن با دل بيچاره امھرچه که خواھی بکُ   

 چون دل خوش باورم گوش به پيغاِم توست
 چھره ی زردم ببين ھيچ تعجب مکن

 زانکه به جانم فقط درِد تو آ الم توست
سوی ديگر نيست خياالت من جز تو به  

 ھر نَفَسی چشم من رو به درو بام توست
 ساکت وپژمرده ام سردم و افسرده ام

 آ نچه که می خواھمش گرميی اندام توست
 روزو شب ھر لحظه بر گوِش دل و جاِن من

 ھست طنينی اگر لَھجه ی آرام توست
 طبع خدا داد اگر ھست روان و سليس

 عطيه زسوی خدا سوژه و الھام توست
سوی من رنجه نمايی قدم گاھی اگر  

 مرُدَمِک چشم من جايگه ی گام توست
 

 چاشنيی بھتری بھر امينی فقط
 بوسه ی گرمی از آن لعل شکر فام توست

 
٢٠١١سويدن اکتوبر  



   (٢٤) 

 

 ختِم دنيا ُمردن است
 بھر سيم و زر درين دنيا عبث غم خوردن است

 ھرچه باشد ای عزيزان ختِم دنيا ُمردن است
ينار از بھِر چه استاين تالِش دالر و د  

 گر ميسر شد فقط يک جامه بھِر بُردن است
 ھر قد ر مال و مناِل ما ِز حد باال رود

 آنقدر ھم بيش بر رنِج حساب افزودن است
 نيست دنيا سر به سر بھرسرور و عيش و نوش

 توشه ی خوبی برای آ خرت ھم بُردن است
 ھموطن آگاه ُکن خود را زراِز اين جھان

خداِی را بدست آوردن است خود دلی خلقِ   
 َغره برشادابيی دنيا نبايد بود چون

 کاِخِر اين زنده گی ھم عاقبت پژمردن است
 کوش دايم تا نرنجانی کسی را بر زبان

 زانکه نا شايسته کاری خلق را آ ُزردن است
 در زبان چون استخوانی نيست از بھِر چه ھست؟

 خلق را با نرم گفتن سوِی خود آوردن است
کس يافتشتر از قسمت خودھيچ نتوان بي  

 پس تالش از بھر دنيا بی سبب غم خوردن است
 با دواِم اين سياست ھای پوچ و بی ھدف

 دامن نا بودی و ُکشتار را ُگستردن است
:دل َمبَند ھرگزبه اين دنياکه اين دنيا فقط  

 زيِر ديواِر خيال و آرزو ھا مردن است
 

ل و َمنالَکی به کار آيد امينی َمکنت و ما  
ستِمھِر دنيا را به دل بھِر َعبَث پروردن ا  

 
سويدن٢٠١١نومبر  



(٢٥) 

 

 قطعه
 
 ھفته و سا ل و مه اَر می گذ رد باز آيد

 ليک عمر است که باز آمدنش دشوار است
 غافل از کم شدِن عمر نبايد باشيم

 گر چه يک لحظه ی آن گاھگھی بسيار است
 بھِرُمصلِح شدن و مرِد نيکو کار شدن

يک فيصله و عزِم متين درکار استِصرف   
 ھر که برخلِق خدا ظلم کند بی عقل است

 آنکه زخمی نزند بر ديگری ھوشيار است
 غره بودن به َزرو َمکنِت دنيا غلط است

 کم زدن خاصيت شاخچه ی پِر بار است
 از خدا بيش ِز اندازه واوسط َمَطلب

 زانکه فردا ھمه بر دوِش تو سنگين بار است
جِر ومکافات بودِن نيست درستغافل از اَ   

 نيکخو باش که اَجرعملش بسيار است
 نيک اجر است به نيکی وبدی ھم بَر بَد

 در پسنديدِن َره ھر کی خودش ُمختار است
 

 کوش تا ُمرتکِب کاِر خالفی نَشوی
 َورنه در َحشررھايی زجزا  دشوار است

 
٢٠١١سويدن نومبر  

 



   (٢٦) 

 

 عـــــيد یِ 
روز عيد بودم چو اشتياق به ديدار  

ر روز عيد چشمم به راِه آ مدنت چا  
 اما دريغ و درد تو ھرگز نيامدی

 تنھا شدم من وغِم بسيار روز عيد
 با ياِد خاطِر تو گذشتم زکوچه ات

 شايد که بينمت سِر ديوار روز عيد
 خوش قسمتم اگرتو به من مھربان شوی

 مرھم شوی به اين دِل افگار روز عيد
وار اما اميددلداده گاِن جان به کف   

 چون من ترا بَسيست خريدار روز عيد
 تاريخ شاھد است که از سالھای دور

 روِز خوشيست درھمه اعصار روز عيد
 دارد ھمه به خاطر خود از گذشته ھا

 جوش وخروِش کوچه وبازار روز عيد
 آ نَش چه خوب بود که صاحب ھمی شديم

 از دوستان چو عيديی ِ بسيار روز عيد
له به ديداِر دوستانسر می زديم جم  

 فارغ بوديم ما ھمه از کار روز عيد
 عيد آمد و وفا به مواعيِد خود کنيم

 پُر خاطره است بر ھمه بسيار روز عيد
 آگه شويم زحالت ھمسايگان خود

 کھمک کنيم مردِم نا چار روز عيد
 عيد است آيتی زخوشی ھا و آشتی

ل شويم به ھم يار روِز عيد از جان و د  

ورت و دِل آ زرده ھر چه ھست کين و کد  
ر روز عيد از ياِد خود بريم به يک با  

 
روز اول عيد قُربان، ٢٠١١اکتوبر ٧دوشنبه   



(٢٧) 

 

 د ل
 دل مرا اين ھمه بيچاره ورسوا کرده

 ھمد مم رنج و غم وغصه وسودا کرده
س فزونم داده درد و افسرده گی و يا  

 فارغم از ھمه آ سايش دنيا کرده
برگِ خزان می بينیزارو زرد م چو يکی   

 جادويم دلبرِک خوشگِل زيبا کرده
 در شب وروز بسی ناله و افغان دارم

 بسکه غم ھای جھان بر دِل من جا کرده
 ھم چو مجنون به غِم عشق ُدچارم ھمه جا

 بی خود و بی کس و آ واره به صحرا کرده
 ھم چو يوسف به کسی تھمِت بيجا نسزد

هکه به بندش سخن و حرِف زليخا کرد  
 مبتاليم به يکی عشِق نھان کرده و بس

 مست و ديوانه وبد نام ھويدا کرده
 گر چه اين راز نھان است مياِن من و او

 عشق مارا ھمه جا ِورِد زبانھا کرده
 غم ھمه تاب و توان از تن وجانم برده

 بی ثباتم ِز ُسری تا به ثُريا کرده
 

 اين فلک راحت و آ راِم امينی برده
م را به من اِھدا کردهعالمی ُغصه وغ  

 
٢٠١١سويدن اکتوبر  



   (٢٨) 

 

 غــــز ل
 رفتی از پيشم و جاِی ديگری بِنشستی

 بِبُريدی ِز من وجای ديگر پيوستی
 خود دلم بردی وپا بند به عشقم کردی

 خود چرا يَکه ويکباره ز من بگِسستی
 بر حقم از چه چنين ظلم روادار شدی

 باَور ھرگز نکنم اينکه تو گويا مستی
ه تقصير خودم ھيچ نميدانم چيستمن ک  

 چه کنم من که تو در بردِن دل تَر دستی
 من وفاداِر تو بود م، ھستم، خواھم بود

 با چنين خام نَخی پای مرا چون بستی؟
 غيِر مھرو زوفا ھيچ نگفتم با تو

 من ندانم ز کدامين سخِن من َخستی
 اين نه تقصيِر من و اين دِل بيچاره بَُود

يبنده و دلبَر ھستیتو که بسيار فر  
 

 دوِريت ِدير امينی نتوان حوصله کرد
 ازپَيَت ميرسم ھرجا که َروی يا ھستی

 
سويدن٢٠١١نومبر  



(٢٩) 

 

 وعده ی ديدار
 
 ھرچند ھوا خواِه تو بسيار به عيد است

 ھمرای َمنَت وعده ی ديدار به عيد است
 مشکل به نظر آيد وباور نتوان کرد

است َکز طالِع نا شاد من اين کار بعيد  
 ديداِر توو دسترسی با تو به خلوت

 از من که چنين قسمِت سر شار بعيد است
 وصِل تو کجا ومن و اينگونه خياالت

 در عقِل يکی آدِم ھُشيار بعيد است
 دردی که زدوری وفراقست به جانم

 از قصه وافسانه و گفتار بعيد است
 مجبور مسازم که زکوی تو روم دور

يار بعيد استدل َکندنم از مثِل تو يک   
 اين باِر اول نيست که حاالت چنين شد

 کاريست که تکرار به تکرار به عيد است
 می خواستم ھربار که حرفی به تو گويم

 از قوت گفتاِر من اين کار بَعيد است
 ترِک تو و کوی تو که ھرگز نتوانم

 از حوصله و طاقتم اين کار بَعيد است
 

 ھرگز زامينی َمطَلب دور شدن را
که بُريدن ز تو يکبار بَعيد است زيرا  

 
سويدن٢٠١١نومبر  



   (٣٠) 

 

 کــا ســـه ی َصبر
 
 جانم به لب رسيد و نشد يار ياِر من

 بر راه ما نده ديده ی اميد وار من
 چون وعده او به وصل ھميداد ھر َدَمم

 زانرو به سر نرفته ھنوز انتظار من
 تنھا يی و فراق و غم ورنِج زند ه گی

اندر حصار من با من بُده ھميشه و  
 چون سالھای عمر من اندر عبث گذشت

 روزم چو شاِم تار وِسيه روزگار من
د خزانوَ دور از ُرخش سراسِر عمرم بُ   

 چون وصِل يار باِغ من است وبھار من
 نبَود عجب چو ناله اگر می کنم ِز درد

 لبريز گشته کاسه ی صبر و قرار من
 بی او به ھيچ وجه دلم خو نمی کند

وست دبدبه و اقـــتداِر منبا عشق ا  
 ُجز وصِل دوست ھيچ نخواھم به زند ه گی

 در دسِت او عنان من و اختيار من
 ھر کس به من به چشِم رقابت نظر نمود

 يک ھمد می نَبُد که شود راز دار من
 

 بگذار بعِد مرگِ امينی به ناِم او
 نخِل اميد سبز شود بر مزاِر من

 
٢٠١١سويدن نومبر  



(٣١) 

 

 نَـــير نگ
 تا به کی مردم فريبی رنگ بر رنگ است وبس

 سربه سربر ملِت بيچاره نَيرنگ است وبس
 ھيچ رحم از زور مندان بھِر اين ملت نشد

 قلِب رھبر گونه ھا از آ ھن و سنگ است وبس
 شد فساِد ُملِک ما ِورِد زبان خاص و عا م

 باز در قدرت ھمان ُحکاِم بی ننگ است وبس
به دانش قيمتینی به تحصيل ارزشی و نی   

 خوانده ونا خوانده ھا درُملک يکرنگ است و بس
 حاکماِن ما فقط با نام حکومت می کنند

 ھر يکی تجاِر ھيرويين يا بَنگ است وبس
 مردم از بيچاره گی آواره در دوِر جھان

 می ندا نم تا چه وقتی پای ما لنگ است وبس
 اُردووپوليس ھمراه با قوای خارجی

بيشتر تنگ است وبسساحه ی امنيِت ما   
 صلح در ميھن چو يک حرِف دروغ و نا بجاست

 زان سبب باور به امن و صلح کمرنگ است وبس
 زانکه ساز جنگ می يابد مد د از چارسو

 پس شعار صلح يک بيھوده آھنگ است وبس
 ما کجا و امن و آزادی و آ سايش کجا

صلح روشن آ تِش جنگ است وبس موادِ با   
ه شدن داديم ھنوزھرچه قربانی برای بِ   

 روزگاِر ما پريشان دسِت ما تنگ است وبس
ح از بھر دوام قدرت استِرُصلاشعن چو  

 طفل ھم داند که حرف صلح نيرنگ است وبس
 کنفرانس ومجلس و شورای صلح و جرگه ھا

 جمله چال است ودروغی است ونيرنگ است وبس
 حا لِت ميھن نمانده سوژه بھِر شعِر من

يز از دِل تنگ است وبسحرف ھای شکوه آ م  
  سويدن٢٠١١دسمبر



   (٣٢) 

 

 آ زمون
 از وطن بويی زجنگ و جوی خون آ يد ھنوز

 بوی باروت از فضای آ ن بيرون آ يد ھنوز
 کشورم ويرانه گشت و ملتم نا بود شد

 ُکل خرا بی ھا به جمِع آزمون آ يد ھنوز
 ھرچه حرف از ُصلح آ مد جنگھا شد بيشتر

ن آ يد ھنوزانتحاری ھا ھمه بی چند و چو  
 نيست اميِد َمَد د غير از خدا  از چا ر سو

 زا نکه  از ھمسا يه ھا چا ل و فسون آ يد ھنوز
 ُملک از ما است ليکن اختيار از د يگران

 َوصِف دشمن از گــلـوی ما بيرون آ يد ھنوز
 در دروِن ُملک حرِف ما به ُجز يک حرف نيست

 حرِف ا صلی از زبانھای بيرون آ يد ھنوز
رف نام ما وکيل است ورييس و يا وزيرصِ   

 طَرح ھای بيش بر ما ا ز بيرون آ يد ھنوز
 د سِت ما از سر نوشِت ميھن ما کو ته ا ست

 زاستيِن ما د يگـر دستی بيرون آ يد ھنوز
ھا قِسما به نفِع ملت است ھا و حرف وعده  

 در عمل ھر يک به شکِل واژگون آ يد ھنوز
يجا بسته ا يمچشِم اميد بر زعيِم ُملک ب  

 اجنبی او را به شکِل رھنمون آ يد ھنوز
 شد وطن ويران زدسِت عده ی افغان نما

 ابِر تيره  زاسماِن نيله گون آ يد ھنوز
 

 پيشرفتی نيست اما کار ما پس رفتن ا ست
 دعوِت طالب به ساِن يک جنون آ يد ھنوز

 
٢٠١١سويدن دسمبر  



(٣٣) 

 

 قطعه
 باش در حفظ و در حراسِت ُملک

بيگانه اش فروش مکنتو به   
د َمبَر وطنت ھيچگه زيا  

 ُحر متش دار و پشِت گوش مکن
 شمع علم ھر کجا بَُود روشن
 پاس دارش ولی خموش مکن

 بُِگذار ھر کی حرِف حق گويد
 خفه ھرگز تو در گلوش مکن

 صاحِب ھمتی بُلندی باش
 خويش را ھيچ باِر دوش مکن

 بگدر از جنگ و از تبه کاری
وش مکنھيچگه ميل و آرز  

نَو ِدگرازِ بسيار شد  ُکشته  
 دوستان را سياه پوش مکن

 گِل بيگانه ھرچه زيبا ھست
 دورش انداز وھيچ بوش مکن

 ترک ُکن ھم نشيِن نادان را
 تو به ھمراھی اش ُخروش مکن

 اَرج ميدار دوستانت را
 حرِف بيگانه را تو گوش مکن

 آنکه بر دشمنی ترا خواند
 اعتنايی تو ھيچ سوش مکن

زبانت ميار حرِف دويیبه   
 ھيچگاھی تو زيرو روش مکن

 ز امينی َمرنج و ازحرفش
 گر غلط گفته است گوش مکن

٢٠١٢سويدن جنوری  



   (٣٤) 

 

 ھوای ديگر
 رفتی زبرم تو جای ديگر
 داری مگرم ھوای ديگر؟

 دل را به اميد با تو دادم
 انداختی اَش به جای ديگر

 کافيست که دل َربودی از من
ديگر بر من تو َمِده جزای  

 گامی نَنِھم به غير کويت
 درخانه و در سرای ديگر

 خاِک َدِر تو به ديده مالم
 دستی نزنم به پای ديگر

پذيرد زيرا که دلم نمی  
 يار ديگر آشنای ديگر

 ُجز وصل تو ھرگزم نباشد
 ميِل ديگر و ھوای ديگر

 دل بود يکی که برده ای تو
 من دل ندھم به جای ديگر

 آھنگِ تو ِسحر آفرينتر
 از زمزمه و صدای ديگر

 درمانگِر درد من تو ھستی
 ميلی نکنم دوای ديگر

 من چشم به راِه تو ھَميشم
 اما نه به آشنای ديگر

 ِميدان که جفای تو بجانم
 بھتر بود از وفای ديگر

 مشتاِق بالی تو امينی
 کارش نبَود بالی ديگر

 
٢٠١٢سويدن جنوری  



(٣٥) 

 

 به استقبال شعرصايب تبريزی
د گِل بسيار می ماند به جاباغبان از خو  

ريزد اما خار می ماند به جا بارھا گل  
 دسِت گل چين گر بچيند يک يکی گل از چمن

 باز در ُگلبُن سراسر خار می ماند به جا
 َکی به يک ديدار درد عشق درمان می شود

 يادگارش ديده ی خونبار می ماند به جا
 اين عجب نبود که در فر جام عشق وعا شقی

يوانه و بيمار می ماند به جايکدِل د  
 جاِن خود پروانه گر ھر لحظه قربان می کند

 از وفا وھمتش آ ثار می ماند به جا
 ُکشته بسيار است در بازاِر عشق وعاشقی

 تا اَبَد آن بزم و آن بازار می ماند به جا
 چوبه ھای دار و جاِن زنده ی انسان نِگر

 جان زتن گيرد وليکن دار می ماند به جا
ميت گر نباشد در سرشت آدمیآد  

 وانگھی يک نقش بر ديوار می ماند به جا
 ِکشت گر خوبی بَود حاصل زخوبی ميدھد

 ناِم نيک از مرِد نيکو کار می ماند به جا
 َکی بميرد مرِد نيکو کار دايم زنده است
نيکش در ھمه اعصار ميماند به جا نامِ   
 قاتالن ھرجا سزای موت می بيند وليک

خوارما ُمختار می ماند به جاقاتل و خون  
 

حرفت امينی زانکه صايب گفته است گوپُخته   
 چون قلم از ما ھمين گفتار می ماند به جا

 
٢٠١٢سويدن جنوری  



   (٣٦) 

 

 لعِل شکر بار
 دير سالی شد گرفتارت منم

 ھم زجان و دل طلبگارت منم
 درتکاپويت لِب من خشک شد
 تشنه ی لعِل شکر بارت منم

اھرگھی دارم تمنای تر  
 ھرطرف ُمشتاِق ديدارت منم

 می خرم عشق ترا با جان و دل
 مشتريی گرِم بازارت منم

 آنکه او در زنده گی يکبار ھم 
 می نخواھد ھيچ آزارت منم

 تو به خواِب ناز ھستی تا سحر
 عاشِق تا صبح بيدارت منم

 سرسری َمنگر به عشقم جان من
 چون طبيب ھستی و بيمارت منم

يیباورم کن مدعای من تو  
 خواستارو ناز بردارت منم

 چون امينی از دل و جان خواھمت
 باز می گو يم خريدارت منم

 
٢٠١٢سويدن جنوری  



(٣٧) 

 

 حال وھوا
 نبَُود جز تو مرا حال و ھوای ديگری

 ندھم دل به کسی جز تو به جای ديگری
محِو صدای تو شدهدلم ازدير زمان   

 نشنود گوش دلم ھيچ صدای ديگری
ره فقط ديدن توستخواھِش اين دِل بيچا  

 آرزو نيست مرا ھيچ عطای ديگری
 اين ھمه ديده به راه تو که بودم ھمه عمر

 غيروصلت نکنم ھيچ دعای ديگری
 مايل ھرگز نشدم من به خط و خال بتان
ن خط وخال ترا ھست نُمای ديگریچو  

نبود ديد ندرِد ھجر است و به جز وعده   
 بھِر درماِن چنين درد دوای ديگری

توست که با رغبِت دل جان بدھمدرره ی   

 جاِن شيرين ندھم ھيچ به پای ديگری

 

سويدن٢٠١٢فبروری  



   (٣٨) 

 

 َسِر َکال وه
و آسايش از ُملک ووطن ُگم شدامنيت   

 نظِم ھمه بر ھم خورد آغاِز َرَسن ُگم شد
 چون بی ِخَرداِن بيش قدرت به حصار آورد

 از دفتر و از ديوان ارباِب سخن ُگم شد
ثری نَبَُود ی چندان ااز دوستی و خويش  

 آن مھر و محبت ھا بيِن تو و من ُگم شد
 مردم چو ز بی امنی مجبور بيرون رفتند

 زين ملِت بيچاره عضوی زبدن ُگم شد
 ھرقدر حقوق زن شد ِورد زبان ما

 آنقدر فراوانتر آزاديی زن ُگم شد
 منظوِر جوانان گشت سازوُسِر بيگانه

م شدھم شور طَرب بِشکست ھم کيِف اتن گُ   
 بسيار گوارا بود آن ميوه ی پُرکيفش
دردو دريغ امروز طَعمش زدھن ُگم شد با  

 يکعده ی حاکم گشت با نام شريعت ھم
 کز لطِف زياِد شان سرھا که زتن ُگم شد

 اَمِن وطنم ا کنون بد تر شده از ديروز
 آراِمِش ديروزی يکدم زوطن ُگم شد

 بسيار خرابی ھا ازجنگ به جا مانده
سر سبزم سبزينه چمن ُگم شدازکشور   

 
 نی برفی وبارانی نی آب فراوانی

 سرسبزی وشادابی از دشت و َدمن ُگم شد
 

سويدن٢٠١٢مارس  



(٣٩) 

 

 باغ زنده گی
 موی ھای سرم سپيد شده 
 قلِب با نيرووجوان دارم

 زندگی بھرمن خوشايند است
 گربه ھرگوشه ی مکان دارم

 خانه ام باِغ زنده گيی من است
ن درآ ن دارمميوه ھا بيش م  

 ھريکی ميوه اش توان بخش است
 نيروی بيش من ازان دارم

 درنشيب وفراِز زنَدِگيَم
 ھمسِر خوب ومھربان دارم

 شکِر آن ايِزِد رؤف ورحيم
 را شب وروز برزبان دارم

 مادرم را سپاس ميگويم
 يادش ھرلحظه ھرزمان دارم

 به وطن عشق بيش می ورزم
 شوِق مدَحش به ھرزبان دارم
ميدارمش زجان ودلم دوست  

 تا که من يک نفس به جان دارم
 درد ھر ھموطن به جان من است
 راحِت شان من آرمان دارم

 ُحرمِت بيش بھِر ھر انسان
 من به سرتا سِر جھان دارم

 به خدا وبه مام وميھن خود
 عشق بسيار وجاِو دان دارم

 شوِق شعِر وطن سرودن را
 چون امينی زساليان دارم

 
سويدن -١٣٩٢حمل٢٢  



   (٤٠) 

 

 درھم برھم
 الھی از غم ودردم نگھدار

ھم نګھدارتماِم ملَتم را  
را کين ھمه از جنگ گشته وطن  

 خراب ودرھم وبرھم، نگھدار
 غريب وبی نوا ھم ميھنم را 
 زدرِد انفجار وبم نگھدار

 خدايا ميھِن بيچاره ام را
 تو از ويرانيی پيھم نگھدار

 جفا بسيار ما ديديم يارب
ماتم نگھدارديگر از شيون و  

 امانم ِده ززشتی و بدی ھا
 زغم ھای زياد و کم نگھدار

 نگھدارم ديگر از ُحب دنيا
 زشوِق دالر و درھم نگھدار

 الھی از گزندم در امان دار
 فقط من از تو می خواھم نگھدار

يش امينی را به نظم وشعر ھا  
نگھدار تو با اين ديده ی پُر نم  

 
سويدن٢٠١٢مارس  



(٤١) 

 

 اميد وصال
اصلم زعشق به ُجز رنج وغم نشدھيچ ح  

 ھرگز سرش به شانه ام از مھر َخم نشد
 قلبم بسوخت زانکه نشد َگرد دامنش

 از بھر مال و َمکنت و جاه و َحشم نشد
 من سالھا گريستم از درِد دوری اش

 ظاھر به چشم شوخ و قشنگش که نم نشد
 وا حسرتا زعشق که گاھی نصيب من

نشدجزرنج وغصه و غم ودرد و اَلم   
 گل ھای بی شمار به پايش گذاشتم

 ھرگز قبوِل خاطر آن شاه صنم نشد
 بختم بُلند بود که در طول عمر او

 جای ديگر نرفت و به بيگانه ضم نشد
 بر من ھنوز است اميد وصال او

 گر طالعم مقابل تقدير َخم نشد
 تابع به امرو نھی زُمنَکر ضرور ھست

 از بھر ھيچ ِخلقت من از عدم نشد
ب ھرکی جای گرفت آنکه نيک بوددرقل  

 با کار ِزشت ھيچ کسی محترم نشد
 ظلمی که سالھاست به ملت روا شده

 دوِر جھان به ھيچ عرب يا عجم نشد
 آنيکه ظلم بيش به مردم ھمی نمود

 بيھوده رھسپار ديار عدم نشد
 آن بوريا که َکلبه ی من را چو فرش بود

 درسالھای سال عوض بر ِگلم نشد
امينی به عمر خود کهشد بسيار خوب   

 مايل به ناس وسگرت و دود چلم نشد
سويدن٢٠١٢مارس  



   (٤٢) 

 

 نمِک ُحسن
 ازجفا بگذر وزين بعد وفا کن کمکی

 ِزسر لطف پرستار به من َشو َدَمکی
 لحظه ی گر تو به خلوتگھی من می آيی

 ھمه خوش باش و به ابروت نياور َخَمکی
 عمر من بيش و دلی بيش جوانی دارم

و نگويی که چه يک آ َدَمکیدرتعُجب ت  
 دل گرفتار تو است و زپَيَت می آيم

 من به ھر کوچه و پس کوچه وپيچ و َخَمکی
 ھرگز از ياد فراموش نخواھم کردت
ی تو است سِر ديده چو يک مرُدمکیجا  
 غِم بيش و کِم دنيا تو مخور بيھوده

ن قناعت تو و خوش باش چو يک بی َغَمکیکُ   
ھمه کاِر جھان بھتر آ ن است تعادل به  

يش بيجاست وھم نيست مناسب َکَمکیب  
 دلم از جور فلک بيش جفا ھا ديده

بر اين دل بيمار بِنِه مرھََمکی آی و  
 تا توانی توبه بيمار مداوا ميباش

 برجراحات کسی ھيچ مريزان نمکی
 نمک حسن تو چون ھست طبيب دل من

 گر بميرم نخورم ھيچ غذا بی نََمکی
يک وبدی ھم بر بداجر بر نيک بَود ن  

 گندم اَر کاشته ای می دروی گندَمکی
 

 به ھمه خلق جھان نرم وماليم ميباش
 با امينيت مگو نيز َگپی َمحَکَمکی

سويدن٢٠١٢مارس  



(٤٣) 

 

 قطعه
 به کوشش می توان از خارو خاشاک

ن گل و گلزار و بُستان آفريد  
 به ھمدستی و ھمکاريی ملت
ن محيط سبز و عمران آفريد  

تواری و متانتبه جھد و اس  
ن توان ُملکی چو رضوان آفريد  

 توان با ھمت و عزِم متينی
ن زقلب کوه صد کان آفريد  

 زسنگ کوه با تحقيق و کاوش
ن عقيق وُدرو مرجان آفريد  

 اگر باشد توکل با خداوند
ن زنا ممکن ھم امکان آفريد  

 برای مردمان درد ديده
ن درمان آفريد امنزصلح و   

ربانیچه بھتر ھرکجا با مھ  
ن فضای شاد و خندان آفريد  

 توان با راستکاری و صداقت
ن وفا برعھد و پيمان آفريد  

 نباشد بِه که با جنگ و تباھی
ن به مردم چشم گريان آ فريد  

 
سويدن٢٠١٢مارس  



   (٤٤) 

 

 به استقبال شعر
 صائب تبريزی

 به ناِم صلح شد ميھن خراب آھسته آھسته
ب آھسته آھسته به رسوايی کشيد حرِف حجا  

يروز جاوزھای جنسی بيش شد امروز از دت  
ب آھسته آھسته ِزَوفرت بيشتر شد ازحسا  

 تغافُل ھای دولت بر وطن ازپيش ھا ھم بود
 ولی حاال گذشت ازُرکن وباب آھسته آھسته

 نه دولت ھست قانونی نه اسالمی توان گفتش
 مسلمانان زظلمش درعذاب آھسته آھسته

ندیبه ناِم صلح روشن آتش جنگ است از چ  
ب آھسته آھسته شده ملت به دود آن کبا  

 خيالی بودحرف ووعده ھای صلح درآغاز
 ولی حاال شده ھم چون َسراب آھسته آھسته

 در اول شد تعھد ھا برای امن و آسايش
 کنون شد بيش ترس واضطراب آھسته آھسته

 نمودند آب را آلوده باصد ھيله ونَيرنگ
 کنون گيرند خود ماھی زآب آھسته آھسته

 به شادی می کنند نظاره نا آراميی مردم
 چو افگندنِد ما درمنجالب آھسته آھسته

 برای دوری از ميھن زظلم وَجبِر جباران
ب آھسته آھسته بسی ھستند پايی در رکا  

 ھمه باور به دولت داشتند چون خادِم ملت
 چلَوصافش بيرون آمد زآب آھسته آھسته

:وھيله ونَيرنگ صائب گفت يبزبس چال وفر  
)شکست آن کشتی ازفَرِط َسراب آھسته آھسته(  

سويدن٢٠١٢مارس  



(٤٥) 

 

 خشت ديوار
 آگه شويد ای دوستان ازحالِت زار وطن

 سعِی کنيد از جان و دل در کار اعمار وطن
 در صدر دولت چون ھمه ميھن فروشان آمده

 ھرگز نَيَنديشند برآبادی و کار وطن
 نام وطن را درجھان با خاک يکسان کرده اند

ِد اين بی ھمتان ھيچ است معيار وطندرنز  
 رانند ميھن را ھمه سوی گوداِل نيستی

 ھيچ است درنزِد وشان حال ِرقتبار وطن
 با نام صلح اينھا چراِغ جنگ روشن می کنند

 رحمی ندارند ھيچگاه برجسِم تَبدار وطن
 دست غرض آلود را کوتاه از ميھن کنيم

نبا اين خموشی تا به َکی باشيم ِعزادار وط  
 جور و جفا بسيار ديده اين وطن از سالھا

نطيک گام نگذاريم ما ازبھر آزار و  
 آباديی اين ملک را برغير نگذاريم ما

 خود خشت ديوارش شويم وخود چو معمار وطن
 خود ازتوانايی خود بھر وطن کاری کنيم

 خودبھره ی گيريم از نيروی سرشار وطن
 خود ازدل ھرسنگ کوه ياقوت ومرجان برکشيم

 برغير نگذاريم ما خاِک ُگھر بار وطن
 

 من چون امينی ھرنفس درخدمتش آماده ام
 تازنده باشم می کنم کوشش به اعمار وطن

 
سويدن٢٠١٢مارس  



   (٤٦) 

 

حافظ شيرازی به استقبال شعر  
 آزآن روزی که من از دوريی آن يار غمگينم

يک لحظه تسکينم دندارم ھيچ چيزی تا دھ  
ه احوالر ھمدفقط ھمراه دارم خاطراتش   

 خوشم زانرو که با يادش به خلوتگاه بنشينم
 نگھدارم فقط ھرروزراِه رفت و برگشتش

 به شب خواب و خيالش ميدھد اميد وتسکينم
 از آن من بيش دلشادم فقط با ديدِن رويش

 که من عاشق به چشم شوخ واندام بلورينم
 نخواھم خوبرويانرا ديگر در انجمن با خود

ز آيد به با لينماگر يک شب زروی لطف با  
 نه دل مانده نه آيينی نه تابی نی توان با من

 بِبُرده ازکفم تاب و توان وھم دل و دينم
 نباشد سرسری عشقم ولی ازسالھای دور

بنِد پيچ وتاِب آن زلِف گره گينمکه من در  
ھرنَفَس گويد)امينی(بَساِن حافِظ شيراز   

)مرا روزی مباد آندم که بی ياد تو بنشينم(  
 

سويدن٢٠١٢ريلاپ  

 



(٤٧) 

 

 ســـالم
 از سوی اين مھاجِر دور از وطن سالم

 برپير وبر جوان و به مرد وبه زن سالم
 افغان به ھرکجاست چو جان و تِن ھَميم

 سر تاسِر جھان به ھمه جان و تن سالم
مرداِن سلحشور بهوبرشيربانوان   

 برغيرت و به ھمت ھر ھموطن سالم
 برآنکه او به طفل وطن درس ميدھند

 برصاحباِن دانش وبرعلم وفن سالم
 برشاعر و اديب وسخنَورکه ھرکجاست

 بر عالم ومھندس واھل سخن سالم
 برپُشت پرده ھر چه بَُود زشت و نا بجاست

 گويم به جمله ھموطنان ُمبِرھن سالم
 بر آنکه  ھرزمان ھمه زير ستم بَُود

سالم)زن(ُجرم وگناھش اينکه فقط ھست   
 

ماسه سازبر کوھپايه ھای بلند ح  
 برَصخره ھا که اند چو ُدِر َعَدن سالم

 
سويدن٢٠١٢اپريل  

 



   (٤٨) 

 

 بُرقـــع
 تاچند مشکلی تو که آسان نمی شوی

 جايت بلند ھست که پايان نمی شوی
 دربوريای من تو چرا خو نمی کنی

 دلسرد تو زقصر و زاَيوان نمی شوی
 اين سان چرا ھوای بلندت گرفته است

شوی خود دستگير بھر گدا يان نمی  
 مھرت زياد بود به من سالھای پيش

 اکنون چرا دوباره َکما کان نمی شوی
 چون دشت خشک بی سرو سامان فتاده ام

 برمن چرا تو ريزش باران نمی شوی
 دوريت آب کرده دلم را به سينه ام

 آگاه گاه زسوزش پنھان نمی شوی
 ازفَرِط اشک چشم من از پا فتاده است

ان نمی شوینوری به اين دو ديده ی گري  
 ھريک يکی زخشت بنای دلم بِبُرد

 معمار بھر اين دِل ويران نمی شوی
 در آسماِن تيره وتاريِک زنده گی

 بھِر چی ھم چو ماه نمايان نمی شوی
 خوشباوری چرا تو به حرِف رقيِب من

 بر اين بگو مگو ز چه پايان نمی شوی
 عاجز بمانده جمله طبيبان به درد من

و درمان نمی شویتا کی به درد عشق ت  
 در اين بھار سبزبه من ازچه روبُتا

نمی شوی شادانيک دشت سبز و خرم و   
 پيچانده ای به بُرقه تو تا چند خويش را

 بيرون چرا تو ھيچ ِز داالن نمی شوی
 باز است چشم و گوِش امينی به راِه تو

 برمن چرا چو مرِغ خوش اِلحان نمی شوی
سويدن٢٠١٢اپريل  



(٤٩) 

 

 مخمس بر غزل
کيم سنايی غزنویح   

 در سر بَودم ھوايت ای دوست
 َمحوم به قِد رسايت ای دوست

 بسيار مکن جفايت ای دوست
 دارم سِر خاک پايت ای دوست

 آيم به دِر سرايت ای دوست
***     

 آنانکه کرشمه اند وناز اند
 در بردِن دل ھمه چو باز اند

 شيرين سخن وروح نواز اند
 آنھا که به حسن سرفراز اند

ازند به خاک پايت ای دوستن  
*** 

 
 ھيچ است برات گفتن من

 از عشق تو دست شستن من
 درھجر تو شب نخفتن من
 چون رای تو ھست کشتن من

 راضی شده ام برايت ای دوست
*** 

 عمرم به َرھَت تباه کردم
 روزم زغمت سياه کردم

عزو جاه کردم سروترک   
 خون نيز ترا ُمباح کردم

ی دوستديگر چه کنم به جايت ا  
*** 

 



   (٥٠) 

 

 ای ياِر ستمگر و جفاکيش
 جان از غم تو فُسرد ودل ريش

 درعشق گذشته ام من از خويش
 دانی نتوان کشيد ازين بيش

 باِر ستِم جفايت ای دوست
 

سويدن٢٠١٢اپريل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(٥١) 

 

 

 دست دوستی
 باز آمدم به سوی تو با صد اميد باز

 کاغوش پُر زمھر برويم کنی تو باز
ی زعمرم که بی تو شدصدحيف لحظه ھا  

 زانرو که ھر دمم به تو باشد بسی نياز
 شايد که بعد ازين ھمه دوری ورنج وغم

 يکدست دوستی تو بسويم کنی دراز
 دارم اميد آنکه پس از انتظار بيش

 چشمان نيم مست بسويم کنی تو باز
 دست دعا بلند کنم بھر وصل تو

 ھرصبح و شام من به خداوند کارساز
ی تودلم را به عشوه ایيکبار برده ا  

 باِر ديگر بيا که دھم دل برات باز
 نا گفته حرفھاست که نا گفته مانده است

گويم به تو اين رازبکه  تا ستکجا خلوت   
 

سويدن٢٠١٢اپريل  



   (٥٢) 

 

 به استقبال شعر پارسا
دلم قرباِن تو ل جان و دباالتری از جان و  

ِل ديوانه ام يکشب شود مھمان تو خواھد د  
گزيده ام از ديگران بِبريده امعشق ترا بِ   

 من آرزومندم که باشم َگرد درداماِن تو
 ھرچند می خواھم خودم را ازبال ھا در امان

 بارغبِت خود حاضرم گيرم بالی جان تو
 ازسالھای سال شد با من قرار و وعده ات

با رقيب ازسازش پنھان تو م آگه نبود  
قول وقراری بسته ای چون بارھادرحيرتم   

پيمان تو وعده ونميدانم چه شد آن اما   
 درعشق من افسرده ام صدتير مژگان خورده ام

 خواھم که بفرستم دوصدتيِردعا عنوان تو
 روز وشب وشام وسحرچشمم برای ديدنت

بينم يکدمی ماِه ُرِخ تابان توشايد ب  
 دل از کِف من می بََردھرلحظه با افسونگری

 زيبايی رخسار تو سرمستيی چشمان تو
به وقت شام من راِه ترامی ديدمی ديشب  

 نظاره گر بودی به چی عالم ھمه حيران توَ 
 فارغ زجام وباده ام نبَودمرا َميلی به َمی

آن حلقه ی زلفان تو شدھردم به بندم ميک  
 زيبا خيالم می شود پُرَکيف حالم می شود

 ھرگه که می بينم بتا روی ولب و دندان تو
يگاه منميل سفر در کوی تو دارم گه و ب  

 چشم من و حيران تو گوش من و فرمان تو
ربارارابچون پارسا گويد امينی اين سخن   

)روی من ودرگاِه تودست من و دامان تو(  
سويدن٢٠١٢اپريل  



(٥٣) 

 

 به استقبال شعر عبيد زاکانی
 بِبُرد چون زخودم عشق مو سياه مرا

 نمانده ھيچ ِدگر فرِق راه وچاه مرا
ی ديگرازينکه اوست بجايی ومن به جا  

 نباشد ھيچ به ُجز درد و اشک و آه مرا
 مِن ستمزده اکنون چه می توان کردن

 اگر که نَشُمرد اوھيچ ھمچو کاه مرا
 دلم برفت چو ديد آن دوچشم فَتانش

 درين معامله برگو به من گناه مرا
رفته ام به جھاِن ديگر ازين عالمبِ   

 ازان زمان که بِشد او رفيق راه مرا
ِه کوی دوست خيمه زنمبَجاست گر به ر  

 نباشد ھيچ به جای ديگر پناه مرا
 َشَود که لطف کند او به ُکلبه ام آيد

 اگر چه نيست به ُجز نقش بورياه مرا
 به غير وصلش اگر دستياِب من گردد

 بکار نيست ِدگر قصر و ِعز و جاه مرا
 

 امينی بار ديگر زنده می شود چو ُعبَيد
)رااگر به چشِم عنايت کند نگاه م(  

 
سويدن٢٠١٢اپريل  



   (٥٤) 

 

 پندار نيک
 صدبار گفته ام به خوشی يار خويش را

 با عاشقی بنا نکند کار خويش را
 ھرجا که عاشقيست غم ورنج بيش ھست

کار خويش را نکندبررنج وغم عجين   
 ھمکار وغم شريک چو بر ديگران نه ای

َمِھل تو گھی بار خويش رابردوش کس   
ت کنخود جمله کار وبار خودت را درس  

 از ديگران مجو تو رھی کار خويش را
 از لطف و مھربانی واخالق و دوستی

 بر ديگران گذار تو آ ثار خويش را 
 بيرون مرز يا به وطن يا به ھرکجا

 در احترام دار وطندار خويش را
 آغوش گرم واکن وبا لطف ومھر گير

 طفل يتيم وبيوه ونادار خويش را
بينانسان به ھرکجاست تو با چشم کم م  

 نيکو بساز بيش تو پندار خويش را
 ھرگز جفا به ھيچ احدی روا مدار

 در قدر دار يار وفا دار خويش را
 آنکو مد د نموده ترا ُحرمتش بدار

 ناِدم مکن زکرده مد دگار خويش را
 ھر گز مريز آبرويت را به ھيچ وجه

 پايين ميار بيش تو معيار خويش را
  

 بادوری وفراق ميازار ھيچگاه
ور بيش دل يار خويش راجکن به َمش  

يدنوس٢٠١٢اپريل  



(٥٥) 

 

امير خسرو دھلوی مخمس بر غزل  
 او که برده دل حزين مرا
 دل خوشباورو غمين مرا

 نگرفت عين وکاف وسين مرا
بود عقل ودين مرا بر گرچه  

 بد نگو ييد نازنين مرا
 او که سر دسته ی بتان گشتست

يبم چو مھربان گشتستقبار  
ان گشتستکامياب او در امتح  

 گوشش از بار درد گران گشتست
 نشنََود ناله ی حزين مرا

*** 
 باغبان يکدمی زُکلبه برای
 بدھم درکنار باغت جای

 من زغم ميزنم درينجا نای
 آخر ای باغبان يکی بنمای

 به من آن سرِو راستين مرا
 دارد او بر امينی اش سوء ِظن
 ديدنش شد به من چو نا ممکن

ساکن زار گشته اممن به گل  
 دست در گل ھمی زنم ليکن

 خار می گيرد آستين مرا
سويدن٢٠١٢اپريل  



   (٥٦) 

 

وحشی بافقی مخمس بر غزل  
 می ندانم آن مه ی بی کبر وکين من کجاست

 آن که بُد شيرين کالم و مه جبين من کجاست
 آن اميد و آرزوی واپسين من کجاست

 اين زمان يارب مه ی محمل نشين من کجاست
ين من کجاستآرزو بخش دل اندوھگ  
*** 
 من چه سازم تا مدا وای دل محزون کنم

 يا به صحرا خويش را آواره چون مجنون کنم
 کی توانم خاطراتش رازسر بيرون کنم

انم ازغم بر لب آمد آه ازين غم چون کنمج  
 باعِث خوشحاليی جان غمين من کجاست

*** 
 لطف فرما اين دل مملو زراز من ببين

وز وساز من ببينازفراق و دوری اَش اين س  
 ُصبح صادق خيز آن ُعجز ونياز من ببين

 ای صبا ياری نما اشک نياز من ببين
 َرنجه َشو بنگر که يار نازنين من کجاست

*** 
 عشق نا فرجام تو برده به رسوايی مرا

 دور بودن از حضورت کرد سودايی مرا
 چون امينی ُکشت درد و رنج تنھايی مرا 

ون وحشی مرامحنت واندوه ھجران ُکشت چ  
گين من کجاستايه ی عيش دل اندوھم  

 
سويدن٢٠١٢می  



(٥٧) 

 

 سالم مادر
 جانم به فدای نام مادر      زيباست گپ و کالم مادر

 بسيار قشنگ و نا زنين است       نَنه وادی ومام ومادر
 ازياد خود وزخاطر خود
 ھزگز نبريم نام مادر

رمقبول به گوشھاست ھرجا     حرف و سخن و کالم ماد  
 امروز وصبا ودرھمه عمر     باشيم به احترام مادر

 اَرَزش بنگر که جنت ھردم
 افتاده به زير گام  مادر

 بس گرم و معطر و گواراست    آغوش بھشت فام مادر
 حرفش بشنو ھر آنچه گويد      ارزنده بود پيام مادر

 ھرگه که شويم روبرويش
)سالم مادر(گوييم به او   

ديک      کاری نشده به کاِم مادردرازمنه ھای دور ونز  
دايم     ازصحبِت صبح وشام مادر ما فيض بريم بھر  

 خوش باد به حال آنکه دارد       ھم صحبتيی مدام مادر
 آرامِش دايمی فاميل     ھرلحظه بود مرام مادر

 
 درجايگه ی بلند باشد
 نزد ھمگی مقام مادر

 
سويدن٢٠١٢می  

 



   (٥٨) 

 

 خراب آباد دل
دل تا چند ويران می کنیاين خراب آباد   

 تا به کی دل را زغم زار و پريشان می کنی
 با کالم َچرب گو تا کی فريبم ميدھی

ی کنیمباز ھمرای رقيبم عھد وپيمان   
 ازتغافل ھای پی درپی که با من کرده ای

 درد در جان مرا ھرگه دوچندان می کنی
 دان که چشمانت به من بسيار می گويد سخن

از من تو پنھان می کنیراز عشقت را چرا   
 دراول با چشم فتان از َمنَت دل می بری

 بعد يکسر کار دل با تير مژگان می کنی
 دربھار پر طراوت دور ازمن می روی

 فصل ُخَرم را خزاِن برگريزان می کنی
 

 مھربانی ات به من ھر روز کمتر می شود
 دور از من رفتنت ھرگه فراوان می کنی

 
٢٠١٢سويدن می  



(٥٩) 

 

 نام وطن
 ازين که امنيتی در وطن نمی باشد

 مرا خوشی به دل ودر بدن نمی باشد
 يقين بدان من و ميھن چو جان وتن به ھميم

 که جان لحظه ی بيرون زتن نمی باشد
 ھمه به جنگ وبه ويرانگری بانديشند

 توجھی به سوی علم وفن نمی باشد
 وطن خراب نمودند وحيف چون فرھاد

اشددريغ و درد يکی کوھکن نمی ب  
 خدا خدا ھمه گويند وليک در واقع

کی روان به رِه ذوالمنن نمی باشدي  
ور که پی درپی آمد ورفتندزچند دَ   

 اميد بِه شدنی در وطن نمی باشد
 فقط به خويش رسيدند و کار خود کردند

رقيی وطنم ُمبرھن نمی باشدت  
شديمھميشه اين سو و آنسو به جبر رانده   

باشدچرا به دست خود ما رسن نمی   
 به جنگ بيشترين بی گناه کشته شود

 ازان که جنگ کنون تن به تن نمی باشد
 ھمه زجنگ وتباھيی بيش خسته شدند

نمی باشد کارجنگ به ميھن َحَسنکه   
 ھر آنچه ھست به ميھن به شعر می گويم

 مگير ُخرده که تقصير من نمی باشد
 اگر چه من زوطن دوِر دور آمده ام

نمی باشدزبان که دور زنام وطن   
 به وقت مرگ زبانم وطن وطن گويد

از اين سخن نمی باشد یکه حرِف بِھتر  
سويدن٢٠١٢می  



   (٦٠) 

 

صايب تبريزی به استقبال غزل  
 ای پادشاه ُحسن بيا شاد کن مرا

 با يک نگاِه مسِت خود آباد کن مرا
 ليل ونھار ھجر بسی ديده ام ِدگر

 از وعده ھای وصل خود امداد کن مرا
و درمان من تويیمن دردمند عشقم   

 شھِد شفا تو از لبت امداد کن مرا
 من درسياه چاِه دوزلفت فتاده ام

 پَس کن تو زلف از رخ وآزاد کن مرا
 پَرتاب کن زغمزه تو تيری به سوی من

 از کشتگان خويش قلمداد کن مرا
 جان چون متاع ھيچ برای تو داده ام

 جانم بِِده تو از نَوو ايجاد کن مرا
تا که به داد دلم رسدکس نيست جزتو   

 يکدم بيا و گوش به فريادکن مرا
 گرنيست قسمتم که رسم من به وصل تو

با زبان خودت ياد کن مرا گھگاه  
 

 گويم چنانکه صايب تبريز گفته بود
)دل شاد کن مرا تو ازوعده ی دروغ(  

 
سويدن٢٠١٢می  



(٦١) 

 

حکيم سنا يی غزنوی مخمس بر غزل  
يستدر خانه ی دل غير خودت ھيچ َکسم ن  

زنده و بی تو نَفَسم نيست امدر عشق تو   
 غير تو کسی ديگری فرياد رسم نيست

 جانا به ُجز ازعشق تو ديگر ھوسم نيست
 سوگند خورم من که به جای تو کسم نيست

 بر حسن وفريبايی تو می کنم اقرار
 ريزم ھمه شب اشک من از ديده ی خونبار

 بِبريده ام ازغير تو عمريست که من تار
منم عاشق بی مونس وبی يار امروز  

 فرياد ھمی خواھم وفرياد رسم نيست
*** 
 آيا چه توان کرد به ويراِن دل خويش

 ھرگز نتوانم کنم عمراِن دل خويش
 نتوان برآورد من ارمان دل خويش

 درعشق نميدانم درمان دل خويش
 خواھم که کنم صبر ولی دسترسم نيست

*** 
 کز عشق مِن دل شده بيزاری َرو َرو
وين سان که مرا ھيچ نِمشماری َرورَ ا  
 جای ديگری چون تو گرفتاری َروَرو

 گويی که طلبگار ديگر ياری َروَرو
 آری صنما محنت عشق تو بَسم نيست

 سويم توبيا لحظه ی تنھا نگذارم
ترا ھيچ ندارم یمن طاقت دوري  

 ُجز کوی تو جای ديگری سر نگذارم
 خواھم که به شادی نَفَسی با تو بر آرم

زتنگدلی جانا جای نفسم نيستا  



   (٦٢) 

 

*** 
 ھرلحظه چرا ازنظرم پا به فراری

 سوی مِن دلباخته گامی نگذاری
 ھرچند که برمن نظری ھيچ نداری

 ھرشب به سِر کوی تو آيم متواری
 بابدرقه ی عشق تو بيِم َعَسسم نيست

سويدن٢٠١٢می  



(٦٣) 

 

 َکيف زنده گی
 من نمی خواھم گذارد ياِر من تنھا مرا

ابَرد با خويشتن آنجا مراآيد اين جا ي  
 دوِريَش بر من گران است و ندارم طاقتش

 خواھم او باشد تماِم عمِر من ھمراه مرا
 باغ و بُستاِن من است اووگِل اميد من

 نيست ھرگز َميل بر نظاره ی گلھا مرا
 چونکه َکيِف زنده گی يک لحظه با ھم بودن است

 بِه نباشد وعده ی امروز بر فردا مرا
ت اکنون نھد دسِت نوازش بر سرمبھتر اس  

 چون اميد زنده گی ام نيست تا فردا مرا
 َکی فراموشم شود آن خاطرات ولحظه ھا

 آتش عشقش که اکنون سوخت سر تا پا مرا
 روز و شب ِورِد زبانم نام زيبايش شده

 نيست جز سودای عشق او ِدگر سودا مرا
 بھتر آن باشد که او آ يد به بالينم ِدگر

رانش نيازارد دگر بی جا مراتا که ھج  
  

 وعده ھای وصل وديدارش امينی را بس است
 تا ِرھا سازد تمام عمر ازغم ھا مرا

 
سويدن٢٠١٢می  



   (٦٤) 

 

 دنيای خيال
 ديشب زغمت خيمه به صحرا زده بودم

 برسر ھوس ديدن ليال زده بودم
 با ياد تو ای ليلی ودنيای خيالت

 مجنون شده وراه به صحرا زده بودم
طنين ساز و صدای تو به گوشم چون داشت  

 َچنگی زغمت يَکه و تنھا زده بودم
ساقی نَی بُد ونی محفل ونی  نی َمی بُدو نی   

 خود را ھمه در عالم رويا زده بودم
 ھرلحظه مرا بود تمنای وصالت

 دل را يک و يکباره به دريا زده بودم
جاُجز عشق تو درخانه وکاشانه وھر  

ودمآتش زُسری تا به ثريا زده ب  
 زاندم که خياالت وصالت به سرم زد

زنده گی از عمق دلم پا زده بودم بر  
 

 سر تا سر شب غرق به سودای تو بودم
 رو سوی تو و پُشت به دنيا زده بودم

 
٢٠١٢سويدن می  

 



(٦٥) 

 

 افسوس صد افسوس
 افسوس که گل رفت ولی خار به جا ماند

 احباب سفر کرده و اغيار به جا ماند
به وطن بود از سيستم کارگری کو  

 تعداد کثيری ھمه بيکار به جا ماند
 ھرروز پِس حادثه سر تا سِر ميھن

 صد ُکسته وصد زخمی وبيمار به جا ماند
 صد حيف که درخاِک به خون ُخفته ی افغان

 يک دولت بيکاره وُمختار به جا ماند
 دولت شده چون جنگل تاريک که در آن

 شيران قسم خورده ومکار به جا ماند
گ گل الله که سرخ است وپر از داغاين رن  

 نقشيست که از رنگ لب يار به جا ماند
 

افسوس کنون در وطن ما صدوافسوس   
 سگرت شده زندانی و نصوار به جا ماند

 
٢٠١٢سويدن می   

 



   (٦٦) 

 

 دنيای فانی
ت برسانیييارب وطنم را تو به ُحر  

 مارا تو زبربادی وِذلت بِرھانی
 اول تو زچنگِ تيکه داران درونی

ن بعد زچنگال خفاشاِن جھانیزا  
 تو ال يق ھروصفی وشاياِن صفاتی

 تو خالق انس وجن وھم َکون ومکانی
 درراه بکن راست دو ھمسايه ی ما را

 چون نيست وشان را ذره از ِمھر نشانی
 اعطا بکن احساس تو قدرت طلبان را

 تا بيش ننازند بر اين دنيای فانی
 ظلم وستمی بيش به مردم ننمايند

به ھمرای ھمه ازخوِدمانی باشند  
 غافل زچه ھستند ھمه از روِز حسابی

 مردم بفريبند ھمه پيدا ونھانی
 سر سبز بکن خاِک به خون خفته ی ما را

 تا محو شود اين ھمه سردی وخزانی
 شوروطََربی بخش به گلزارو گلستان

 ھم دور بکن بيم وھراس ونگرانی
 

 ُکن جمله دعا ھای امينی تو اِجابت
وھرچيز توانیتويی قادر زيرا که  

 
٢٠١٢سويدن جون   



(٦٧) 

 

 خـــيا ل
 يک شبی ای کاش خود را دربرت می يافتم

 خود نوازشگر کنار بسترت می يافتم
 کاش می شد لحظه ی دور ازنظرھای ھمه

 جستجو می کردمت ھرجا َگَرت می يافتم
 کاش ممکن بود تا پرواز سويت کردمی

مبه خلوت دور از شور و َشَرت می يافت تا  
 اَر تو می بودی مياِن جمله خوباِن جھان

ادرت می يافتمچمن نشانت را زرنگِ   
فقيِر َدرَگھتخويش را ای کاش ميکردم   

 ھم ُمرادم شايد ازخاِک درت می يافتم
 من زلُطفت کاش درِد دل دوا می کرَدمی

 نَذِر ديدن را زخيراِت سرت می يافتم
 با خيالت لحظه ی گر خسته می رفتم به خواب

ز تماِم مھوشان با الترت می يافتما  
 می فُشردی ام به خود با مھربانی يکدمی

می يافتم ِمھر از آغوِش عاشق پرورت  
 می شدی گر لحظه ی کوتاه دور از ديده ام

 باز در دور وبرم َجوالنگرت می يافتم
 

 کاش می شد لحظه لحظه چون امينی درخيال
 ھرکجا بودم در آن بوم وبرت می يافتم

 
سويدن ٢٠١٢ون اول ج  

 



   (٦٨) 

 

 ماه رمضان
 
 مژده بر ماست که ماِه رمضان می آيد

ھمان می آيد بازآنکه می خواستيمش   
 تحفه ی بيش گرانيست ز اسالِم عزيز

 که به ما از سوی رِب دو جھان می آيد
 ھست اين ماه فقط بھر عبادات وقيام

 که به ما رحمت وپاداش ازآن می آيد
ِن گناهماِه خير است وزبخشايش وُغفرا  

 که فيوضش زکران تا به کران می آيد
 چون درين ماه ھمه مھمان خدا ميباشيم

 نيروو قوِت بسيار ازآن می آيد
 بعِد طاعات وعبادات درين ماِه خدا

 خوشيی عيد به عيد رمضان می آيد
 ماِه فرخنده ترين است زماه ھای ديگر

 زانکه پاداش برای ھمگان می آيد
 

:ين ماه از آنست در بيش ُخرسند امينی  
 که شِب قدر به ماِه رمضان می آيد

 
٢٠١٢سويدن جون  



(٦٩) 

 

 گل دسته
ازديگران بِگسسته ام دل تا به عشقت بسته ام  

 بيزار گشتم ازجھان تا باتو من پيوسته ام
دل بسته ی گيسوی تو تو زاندم که ديدم روی  

ازجان و دل من بسته ام َدررا به روی ديگران  
سپيد من تويی صبحِ يی  من توعشق و اميد   

زيرا که بی حد خسته ام آغوش گرمت وا بِکن  
باالترمدرعشق بازی ھای خود ازديگران   

شب تا سحر بنشسته ام درانتظار ديدنت  
 

گشتچشمم به راھت چار نشد چون ھيچ معلومت  
من عاشق گلدسته ام:گويد امينی ھرنفس  

 
٢٠١٢سويدن جون  



   (٧٠) 

 

 الھام از شعر پروين اعتصامی
}خيال است که از نو آيد روِز بگذشته{  

}فرصِت رفته محال است که از سر گردد{  
 لحظه ھا را نگذاريم که بيجا گذرند

 اشتباھات نبايد که مکرر گردد
ردذوقت چون آب روان ميرود و می گ  

 تو مپندار که آن بار ديگر برگردد
 عمِربگذشته ديگر باره نيايد ازنَو

 حال وھم آتيه مگذارعبث سر گردد
د قليل است غنيمت شمرشوقت ھرچن  

خيال است که بگذشته ی ازسر گردد اين  
 کوش بسيار به تحصيل کمال و دانش

 حيِف يک لحظه که در بی ِخَردی سر گردد
ر از وعده ی بيجا وزحرِف خالیذبگ  

 درعمل کوش که تا قابل باور گردد
نوشيروان وعدِل عمر می خواھد َدورِ   

 تا حِق مردوزن از اصل برابر گردد
لم آن نيست که درقتِل برادر کوشدمس  

گردد وبرابربرادر چوباھم  ليک  
 اين نه مرديست که درراِه ھمه خار شوند

 يار با ھم شده برخويش چوياور گردد
 اَر به راِه توکسی غنچه گلی ھديه کند

 زود بِستانش ومگذار که پرپرگردد
 يا اگر دعوتی برلُقمه ی نانی دادت

ر گرددبِپَذيرش اَگَرت وقت ُميَس  
:يک دعای زامينی ست به فرزندانش  

دست تو درخاک َزنی َزرگردد !کای پسر  
٢٠١٢سويدن جون  



(٧١) 

 

 اشتباِه دل
 دررا به رويم بسته ئی ھستی به من بی اعتنا

 قلب مرا بشکسته ای با اين خيال و اين ھوا
 تنھا نه يک امروز تو درقلب من جا کرده ئی

 مشتاق ديدار تو ام ازماه ھا وسالھا
جزتو کسی را راه نيست وتنھايی امخلوت در  

ار تو ام ھرگز مکن بر من جفاددايم وفا  
چشمان منی تو راحِت جان منیتونورِ   

 دل داده ام درعشق تو شايد ھمين باشد ُگناه
اين تقصير من گراشتباھی کرده دل باشد نه  

 زجر و شکنج ھرگز مده دراشتباِه دل مرا
ی تورنِج زيادی ديده ام درھجر ودردوري  

 چون ھمسفر در زنده گی مگذار بی حاصل مرا
 مگذار سوزم ھر نفس درآتِش دوريی تو

ی آشنااھمسفرنزديک کن خود را به من ای   
 

 چون دردمند عشق تو باشد امينی ھرنَفَس
 آغوش گرمت بازکن بر درد من ھستی دوا

 
٢٠١٢سويدن جون   



   (٧٢) 

 

 خشِم مرد م
دنفر مانروايی می کنتاچه وقتی ظالمان   

ندنرو ثُرَوت تا چه وقتی خود نمايی می کزو  
 درعمل ھر لحظه ی اين ُملک ويران می کنند

 برزبان ھرروز وشب ياوه سرايی می کنند
 جای ازادی وعدل وبازعمران وطن

 باعملکرد غلط راحت ِزدايی می کنند
 مردِم بيچاره را درخانه راکت می زنند

 روبرو با دشمنان فَيِر ھوايی می کنند
ا ياِی دولت درفساد ھستند ليکاز الف ت  

 ادعای راستی ِصدق وصفايی می کنند
 آنکه تخريب وطن بيگانه سان کارش بَُود

دنت ادعای آشنايی می کنأبا چه ُجر  
 وانکه دربِشکستِن دلھا ھمی کوشد ھميش

ندنبا چه نيرنگی ھوای دلُربايی می ک  
 ازفساد وُجرم شان دنيا ھمه آگاه شد

ناھی می کنندباز بی جا ادعای بی گ  
 غافل اند ازبازپُرس وُمنِکِر روز جزا

 ظالمانه سالھا شد پادشاھی می کنند
 اصل خود را تا به کی پنھان زملت کرده اند

 َجوفروشان تا به کی گندم نمايی می کنند
 مردمانرا چند سالی شد به شور آورده اند

 ليک ايشان ادعای پارسايی می کنند
 

ا خواھد نمودخشم مردم عاقبت طوفان به پ  
 بھر اينھا کين چنين قدرت نمايی می کنند

 
٢٠١٢سويدن جوالی  



(٧٣) 

 

 مخمس بر غزل فقير احمد عزيزی غزنوی
در دِل غميِن من استھا درد  

 شعله ھردم در آستين من است
درکمين من است ھرلحظهمرگ   

 ازازل رنج وغم قريِن من است
 ھمه جا اين دو ھم نشين من است

یلربای ھرجاي چو يکی د  
 با دوصد عشوه و دل آرايی

 دل ربود از َمنَش به رسوايی
 سوختم سوختم زنتھايی

 بی کسی نقش بر جبين من است
 *** 

َسَحَرمھم چوشب تيره بِنگری   
 نيست از مھرو دوستی َخبَرم

 من زوصل وِوصال بی خبرم
 آسمان نيست برفراِزسرم

رزميِن من استوآتِش شعله   
 

 زنده گی ام ھميشه سرد وَخمود
 ازکفم رفته است بود ونبود

 ازچنين زنده گی مراست چه سود
 داد ازدسِت روزگاِر َحسود

 چون ھميشه به فکِر کيِن من است
 *** 



   (٧٤) 

 

 تا که راھی به اين َمسير شدم
 زود بر زلِف او اَسير شدم

 ھمه دررنج و غم خمير شدم
ُشباب وپير شدم رفت َدورِ   

 چين چه مقدار بر جبيِن من است
 *** 

ھجر است بيش درجانمدرِد   
 ھمه درمانده و پريشانم 

 واله وبيقرار و حيرانم
 نيست ديگر توان ِحرمانم

 اين سخن حرِف واپسين من است
 گفته ام بار بار ياران را

 دوستان را وراز داران را
 کردم آگه زخويش اوشان را
 حاِل من بر مالست آنان را

 َکز عزيزاِن راستيِن من است
 

٢٠١٢سويدن جوالی  

 

 

 
 



(٧٥) 

 

 ای کاش
 ای کاش جھل و بی ِخَردی در جھان نبود

 قدرت به دست اين ھمه بی ھمتان نبود
 ای کاش در عمل ھمگی پای بند بود

 تکرار حرفھا وچنين وچنان نبود
 اميدوار بيش به فردا ھمی شديم

 گرگِ درنده گر رمه را پاسبان نبود
 دشمن اگر که راه نمی يافت دروطن

وبوستان نبودآتش چنين به باغ و گل   
 مرھم به زخم ھای وطن می گذاشتيم

 حاکم به ملک گر ھمه گردنکشان نبود
 خود کاروباِر خويش به سر می رسانديم

نبود اين وآنگراختياردار ھمه   
 شايد به صلح کم کمی نزديک می شديم

 دزدان را اگر به وطن آشيان نبود
 اين سان که لحظه لحظه بَُود جنگ درصعود

ن ھمه ِورِد زبان نبودای کاش صلح اي  
 

 ازبھرصلح بيش که قربانی داده ايم
 ای کاش صلح اين ھمه برما گران نبود

 
٢٠١٢سويدن جوالی  



   (٧٦) 

 

ُسست پيمان رھبران  
 الھی در امان دار از بال ھا ُملک افغان را

 شنو تو ناله و افغا ِن طفالن ويتيمان را
 يکی برحق نباشد ھمدل وھمکار با مردم

ست وبازوی ضعيفان رايکی ھرگز نگيرد د  
ثُرَوت اند و زند برخودملک ن ھمه آيند در اي  

 فقط با حرِف خالی می فريبند مردِم مان را
 ھمه خود جاه ميزد َمرد باور کن درين سی سال

 به ُجز آدم ُکشان ھرگز نديدم مرِد ميدان را
 فقط آدم ُکشان تقدير شد از سوی دولت ھا

افغان را ديگر کاری نشد تا شاد سازد ُملکِ   
 به اعماِل قبيح ونا پسند خويش سا لی چند

 نمودند در بدی ِورد زبان نام مسلمان را
 به صد ھا وعده ی خالی برای کار شد درملک

 ولی با صد تاسف باز بشکستند پيمان را
  ازشادکردن بوداگرچه وعده ازسرسبزی و

 مگر ازبيخ سوزاندند گلزار و گلستان را
روقريه بر مردمھمه ماتم سرا کردند شھ  

 نکردند ُخشک ھرگز قطره ی اشِک يتيمان را
 ُمَحرم کرده اند اين ملک ما را ازحمل تاحوت

 به مردم داده اند ھر روز وھرشب چشِم گريان را
 خوشی وگرمی وراحت زُملکم َرخت بر بسته

ِل سرتاسر زمستان را تو گرمی بخش يارب سا  
 

کنامينی اين دعا دارد به لطِف خود اِجابت   
اھدايت کن خدايا رھبراِن ُسست پيمان ر  

٢٠١٢سويدن جوالی  



(٧٧) 

 

 شاخه ی پُرثمر
 جا دارد اگر بگويََمت تاِج َسری

 خورشيدی وماھی و ازآن بيشتری
 ھستی تو انيس ومونِِس شبھايم

 در روز آز آفتاب رخشنده تَری
 دربحِر َمواِج مھِر تو َسير کنم

و به زنده گيِی من چون ُگھَریتزيرا   
که تويی ِدگر جھان را چه کنم جانم  

 تو قَُوِت قلبی وتو نوِر نَظَری
لمد سبز است ھزار شاخه درباِغ   

 دربيِن ھمه تو شاخه ی پُر ثََمری
 ھرچند که گلھای فراوان ديدم

 اما تو ھزار بار ازآن تازه تری
 ھرحرِف تو َمرھِم دِل من باشد

 ازحاِل دِل من تو يکايک َخبَری
و من فَيض بََرمازحرُف و زُصحبِت ت  

 زيرا که تو درياِی ِز علم وھُنَری
 دور ازتو ومن زنده؟نباشد ممکن

 برمن تو چنين گمان ھرگز نَبَری
 

 ھردم به امينی که تو ھمگام ھستی
 جايی بَِرَوم اگر تو اَم ھم َسفَری

 
٢٠١٢سويدن جوالی  



   (٧٨) 

 

غزنوی مخمس بر غزل عزيزی  
 دوروزه عمر عزيزم عبث به خواب گذشت

ھمه شبھا به پيچ و تاب گذشت  ھاچو روز  
 فصول سال به تندی و بس شتاب گذشت
 رسيد موسم مرگ آگھی شباب گذشت

 بھار فرصت عمرم به اضطراب گذشت
بيم  به ترس و لرزه و  گذشت نيمۀ عمرم  

 ز نيم ديگرش ھرگز نيافتم تعليم
 نه جاه و منزلتی بُد مرا و نه زر و سيم
مخميد پيکرم از جور روزگار چومي  

 فصول قصۀ دردم ز رکن و باب گذشت
*** 
 چه حرف ھا که ز ھر گوشۀ شنيدم من
 ھرآنچه رنج و مصيبت که بود ديدم من

 دم خوشی و مسرت گھی نه ديدم من
 ز بوستان سعادت گلی نه چيدم من

 زمان سير چمن جلوۀ گالب گذشت
*** 

دردھا به کدامين اشاره بايد کرد ز  
بايد کرد يک و دو نيست که خود را کناره  

 به سخت جانی و حرمان گذاره بايد کرد
 سياه روزيی خود را چه چاره بايد کرد

 که موی ھای سفيد من از حساب گذشت
*** 

 نه باشدم به نشاط و سرور ميالن که
 مرا اميد نباشد ز عمر چندان که

 نه ام توان بيان است نی ز پنھان که
قصۀ از سر گذشت من زان که َمپُرس  

يزم به اضطراب گذشتتمام عمر عز  
٢٠١٢سويدن جوالی   



(٧٩) 

 

 ولی نه راځی
کلونو انتظار يم ګلی ولی نه راځی له  

لی ولی نه راځیګستا راتلو ته زه تيار يم   
 که ورځی دی که شپی دی که سھار دی که ما ښام

ه الريم ګلی ولی نه راځی ا پزه خوسترګی ت  
بدن يید ته می روح يی ته می تن يی ته قوت زما   
ه مينه استوار يم ګلی ولی نه راځیستا پ  

 تاوعده راسره وکړو چه ديدن ته می راځی
 له بيلتون دی ناقرار يم ګلی ولی نه راځی

 زه مجنون ته می ليلی اوته شيرين زه دی فرھاد يم
 قربانی ته زه تيار يم ګلی ولی نه راځی

 داسی مه بوله چه کله می له ياده ته راووځی
ولی نه راځیستا دمينی خريداريم ګلی   

 ژوند می خوسی اوعبث ھسی تيريژی بی له تا نه
 تاسره ګل وګلزار يم ګلی ولی نه راځی

 په خندا خندا رانغلی يوی ورځی ھم می خواته
 ژړيدو ته خو ناچاريم ګلی ولی نه راځی
 

وځل بياھم امينی سره خلوت شهيګلی راشه   
 ليری توب نه زه بيماريم ګلی ولی نه راځی

 
  سويدن ٢٠١٢جوالی 



   (٨٠) 

 

 ھمسفر
 شنيده ام که سفر می کنی به جای ديگر

 خدانکرده نگيری تو آشنای ديگر
شوی ازمن و زکلبه ی منمباد خسته   

 پسند می نُکنی حالت و ھوای ديگر
 روامدار که دير ازبرم تو دورروی

 که نيست ھيچ مرا جزتو آشنای ديگر
نمی زيبد -شويم ھمسفِر زنده گی  

به جای ديگرسفرکنی تو به جايی ومن   
بَُودشفای درِد محبت وصاِل يار  

 نخواھم ھيچ به درِد دلم دوای ديگر
مِورِد روز و شبگذرزکوچه ی ُعشاق   

َرَوم من به کوچه ھای ديگر چه حاجتی که  
 ھميشه شوق وصال ترا به دل دارم

 ِسواِی کوِی تو َکی ُخو کنم به جای ديگر
 بگير دستم واز بی کسی نجاتم ِده

از که دستی زنم به پای ديگرَمِھل تو ب  
 

 ترا به خويش بخواھد امينی ھر شب وروز
 به پيشگاِه َربَم نيست يک دعای ديگر

 
سويدن ٢٠١٢اګست   

 



(٨١) 

 

 شعر طنز
  کردند کانديد وما رأی داده ايم

پن و پَکول وکال رأی داده ايمبرچ         
 بر مردماِن بی سر وپا رای داده ايم

ی داده ايمھرکس که پيش آمده ما رأ      
*** 

 
  خدمت بِگفته اند وخيانت نموده اند

ازجانيان ھميشه حمايت نموده اند      
 دارو نداِر ما ھمه غارت نموده اند

بِين ساده گی که ما به کی ھا رأی داده ايم     
*** 

 
   آنانکه چند بار تقلب نموده اند

در پشِت پرده کاِر خپ وُچپ نموده اند    
صاُحب نموده اندملک وزمين به خويش ت  
 بھِر چی باز ما وشما رای داده ايم

  ھرگاه نبود خدمِت ملت ُمراِد شان
دل بسته اند بيش به قوم ونژاِد شان     

 ُجز خويشتن به کس نَبَُود اعتماِد شان
چرا رأی داده ايم: باشد سوال اينکه   

*** 
  صداقت شعاِر شان  بر اين ھمه که نيست
فتخاِر شانخدمت برای غير بَُود ا     

 نزِد ھمه چو ھيچ شده اعتباِر شان
 بيھوده ما به صدق وصفا رأی داده ايم

*** 
 



   (٨٢) 

 

ِل پار امروز بدتر است زديروز وسا  
ل نکردند ھيچ کار درطوِل چند سا     

 بِسپُرده اند به غير وبه بيگانه اختيار
 با چشِم بسته درھمه جا رأی داده ايم

 نی بھر جنگ آخر وپايان ميَسر است
ی روِز بِھتری به غريبان ُميشسر استن  

 خود کرده را نه درد و نه درمان ُميَسر است
 تقصير ماست اينکه چرا رأی داده ايم

 در يازده سال نشد اعتنا به ما
 گرديد سر به سر ھمه جوروجفا به ما

 امروز نيست،ظلم شد ازسالھا به ما
ه اينکه بھِر چه ما رأی داده ايمدانم ن  

ر سيد ھمه نزد شان اگويی که ملت ان  
ھم بی تفاوت ااند وکيل است ياوزير     

 عادی شدست بر ھمگان قتل ومرگ و مير
 آنھا سپرده وعده وما رأی داده ايم

***  
 

 دربين شان که نيست يکی آدِم خبير
زانرو که گشته اند به بيگانگان اجير   

 ازدولت وزدولتيان گشته ايم سير
ی داده ايمأباصد اميد بروکال ر  

 
سويدن٢٠١٢سپتمبر  



(٨٣) 

 

 
قھرمان امروزی خطاب به  

ماِھِر قتل وُکشت وخون ھستی      ھميشکه  چنيننيستی قھرمان   
ازَصِف نيُکوان بيرون ھستی    ُصله ی رحم در وجودت نيست    
آلوده از درون ھستیحيف کظاِھَرت ھست بس فريبنده       

    زون ھستی   پيَرِو فاسقان فِ    وفساد که غرقی به بحِر فِسق زان
 گرچه القاِب بس وزين داری      دور ازعلم وازفُنون ھستی

 خدمت ھرگز نکرده ای به وطن      خاينان را تو رھنمون ھستی
ھستی) نون(و) طوی(و ) واو(جانيان را چو دستگير تويی     دشمِن   

ماِھِر ِسحر وھم فسون ھستی        می فريبی ھميشه ملت را  
ھستی صاحِب َمکنِت فِزون تو فيض بَری      ِصرف ازناِم دين  

 َعَملت نيست ھيچ اسالمی     زانکه مايل به ُکشت و خون ھستی 
ليک بی ارزش و َزبون ھستی       مياِن ھمهمحترم نيستی   

 غافل ھرگز َمَشو که بی ُگنَھی     به ُگنه غرق تا گلون ھستی
يی جنون ھستیتا به کی اين چنين به بی ِخَردی     غرق در وادِ   

فَوق ھرگز نه ای که دون ھستی     ميشُمری ازچه خويش را بھتر  
آخِر کار سرنگون ھستی       اين که تعريف و سربلندی نيست  

 بُِکن انديشه ی به روِز حساب     تا به کی غرِق چند وچون ھستی
 

 ازچه بر خويش اينقدر نازی
 کاِخُراالَمر واژگون ھستی

 
٢٠١٢سويدن اکتوبر  

 



   (٨٤) 

 

 درناياب
 ترا ھمچون بھاران ُخَرم وشاداب می خواھم

سيراب می خواھموزان لعل ِ لبت من خويش را  
 خداخواھد توباشی ومن ويک خلوت کامل

 رقيبان را ديگردر َدور وبر کمياب می خواھم
 زدرِد دوريت روزوشب من تيره وتار است 

شب ھم چو يک مھتاب می خواھم لِ ترا من در د  
ديدار بر من روزھا امابِدادی وعده ی   

 به بيداری اميدم نيست پس درخواب می خواھم
 َحَجر چون آب ميگردد عزيزان درمقاِم صبر

 ھنوزھم صبر را من از دِل بيتاب می خواھم
 چوباچشمان فتانت نګه دزدانه می دارم

 پناه خويش را دربين دومحراب می خواھم
 حديث وقصه و افسانه ھای عشق را ای جان

کتاب وفصل وُرکن وباب می خواھمفراتر از  
 مالمت نيستم گرروزوشب من اشک می ريزم

 به سيِل اشک ازدريا ُدِرناياب می خواھم
 

 عجب نَبَُود اگر دستم زوصِل يار کوتاه است
 چرا من گوھِر ناياب از درياب می خواھم

 
٢٠١٢سويدن اکتوبر  



(٨٥) 

 

 خسته دل
 ھرحرف اززباِن تو جان ميدھد مرا

وتوان ميدھد مرا ھرجلوه ی تو تاب  
 دسِت نوازشت به سرم گر کشی دمی

 تاب وتواِن حرف وبيان ميدھد مرا
اگر تو دير بمانی به کلبه ام یچند  

 بسيار در دِل تو مکان ميدھد مرا
می شوم خوشنودازيک نگاِه مسِت تو   

تغافُِل تو زيان ميدھد مرا اما  
من مناِم توجاگرفته چو پھلوی نا  

ان ميدھد مرايک قَُوتی به روح ورو  
 عزِم سفر به جای ديگرگر تو می کنی

 بسيار رغبتی به فغان ميدھد مرا
)ھرچند پيرو خسته دل و نا توان شدم(  

توبس ھوای جوان ميدھد مرا مھرِ   
 

اگر َرھیخلوِت تو امينی به يابد   
 َکيف وطراَوِت دوجھان ميدھد مرا

 
٢٠١٢سويدن اکتوبر  



   (٨٦) 

 

 سراب
ماند توچوماھی ونگاِه تو به آفتاب  

 لِب شيريِن تو ناب است که برُعناب ماند
 نَِگھی به چشِم شوخت که به حق خالف باشد

 اَگَرم ببينََدش دل به دوصد عذاب ماند
 نه اميد وصل باشد نه قرارو آرميدن

 به رھی که من روانم ھمه بر سراب ماند
 َويکی دوبوسه گھگه زبرای تشنه کامی

دزلِب تو ميل کردن به شراِب ناب مان  
 نشويم َغره برزنده گی وتعلقاتش

وبرُحباب ماند ندکه ھمه فنا پذير ا  
 برسد فالح بر ان که به صدق ونيِت پاک
 قدمی به راستی گر به رھی ثواب ماند

سويدن٢٠١٢اکتوبر   



(٨٧) 

 

پُشتاره با دزد  
 ھرچه با پُشتاره دزدان را برائت ميدھند

 دزدھای تازه را آنقد رُجرأت ميدھند
ِر جانی وادمُکشانلطف اَردارند بھ  

 بھرُکشتن ديگران را بيش فُرصت ميدھند
 بادروغ ھرقدرمی الفند ازصلح وصفا

 مردمان را دوری ازصلح وسعادت ميدھند
 باتعھدھای بيجاوفريِب مردمان

 جای آرامش برای خلق زحمت ميدھند
 الف ازمحِو خشونت بر زنان دارند ليک

 خود خشونت را درون ُملک وسعت ميدھند
جِزشان به طالب ھرچه باال ميبرندعذروعُ   

 بيش بربيھوده گيی خود شھادت ميدھند
 دوستی با دشمِن ديرينه افزون می کنند

 زحمِت بيھوده را برُملک و ملت ميدھند
 چندسالی شد که با سرپيچی ويکدندگی

تن بيکاره را پُست وزارت ميدھند چند  
 درِک بيجاارزيابيی غلط ازکاِرصلح

بھر ملت ميدھندبرزبان جاری غلط از  
 بيش ميالفند ازصلح وثبات وامنيت

 خويش را بيھوده وبيجاقناعت ميدھند
 

 ھرچه اينھا بی خيال اند ازپريشانی ُملک
 وضع وحالت را به کشوربس وخامت ميدھند

 
سويدن ٢٠١٢اکتوبر  



   (٨٨) 

 

 تصنيف
 چقدر تراستودم  چقدر به تو سرودم

 تو بيا که تشنه کامم     بَِرسان به کام زودم
وفرشته ی خدايی  آيِت مھرووفايیت  

 تو چو داروی شفايی   ھمه جا بھر وجودم
 توکه دل ربودی ازمن    راحتم زدودی ازمن
 به رضای خود برايت   دِر مھر را گشودم
 دل من بھِر چه بردی   که تو ھيچم نشمردی
 کم شنيدی سخنم را   ھرچه من بيش سرودم
یتوکه شوخ ونازنينی   توکه زيبا وَحسين  
 زچه آتشی فگندی    به ھوا رسيده دودم

 بنما به من تَرُحم  بِرھانم ازتََوھُم
 که زسالھای سال است   درانتظار بودم

 نگھی به سوی من ُکن    سفری به کوی من کن
 که به دور ازرِخ تو   ھمه سردم وَخمودم
 نه سالم ميرسانی   نه پيام می فرستی
بودم زچه بی تفاوت ھستی   به من وبه ياد  

 توکه برمن نرسيدی   حرف دل را نشنيدی
 پَرپََرک شد ھمه گلھا  که من ازبھرتو چيدم
 چقدر به تو نوشتم    بنَِگر به سرنوشتم
 زتو آرزو بِبُردم   زتو التجا نمودم

 .... 
 



(٨٩) 

 

 تصنيف
 دوست دارم وطنم    ارج گذارم وطنم
 باشم ھمراھش و      تنھا نگذارم وطنم

م    وطنموطنم   وطنم   وطن  
  **** 

 وطنم مھد دليران وابرمردان است
 خانه ی غيرت و منزلگھی سرداران است
 ُحرمتش دارم و کوچک نشمارم وطنم

 وطنم وطنم وطنم وطنم
 دوست دارم وطنم

  **** 
 ھيچگه خاک وطن بی سرو سامان نکنم
 با عدو ھيچگھی وعده وپيمان نکنم
 بايد اباد کنم ھيچگه ويران نکنم

م وطنم وطنموطنم وطن  
 دوست دارم وطنم 

  **** 
 وطنم مامِن اجداد و نياکان من است

 وطنم خانه ی من ماِم من وجاِن من است
 حافظش باشم وبر کس نَِسپارم وطنم 

 وطنم وطنم وطنم وطنم 
 دوست دارم وطنم



   (٩٠) 

 

 ويـــــال
 چه می خواھند تا اينھا بسازند
 چه کاری ھست تابرجا بسازند

 
تنھا بسازندبه قدرت خويش را   

 چوآِب زور سرباال بسازند
 به ميھن صلح را رويا بسازند

 به خود ھم قصر وھم ويال بسازند
 چه می خواھند اينھا تا بسازند

 ***** 
 ازين تکتازی وزين تکسواری

 ازين خود خواھی وخود اختياری
 ازين چوکی وپُسِت انحصاری
 ازين بی امنی وبی بند وباری

.بسازندچه می خواھند تا اينھا   
  ***** 

 به اين بد امنی وبی انتظامی
 به اين کمرنگيی فوِج نظامی

 به قانون اينقدر بی احترامی
 برای دشمنان اين سان غالمی

 چه ميخواھند تا اينھا بسازند
 **** 

 خيانت بيش وخدمت ھيچ درھيچ
 کنون عدل وقضاوت ھيچ درھيچ

 شنفت حرِف ملت ھيچ درھيچ
 ھمه درجنگ ودرغوغا بسازند

 چه می خواھند تا اينھا بسازند
 **** 



(٩١) 

 

 
 به ما خالی تعھد می سپارند

 به خود ما ل ومنال وَمکنت ارند
 به ملت ارج ھرگز َکی گذارند

 به جز خود ديگران َکی می شمارند
 چه می خواھند تا اين ھا بسازند

٢٠١٢سويدن اکتوبر  

 
 
 
 
 
 
 



   (٩٢) 

 

 غـــزنـــه
 ای غزنه ی عزيز
 ای شھِر نامَور

لم ودانش وشھر فسانه ھاای شھر ع  
 ای زادگاِه شمس وبيرونی واليخوار
 ای مامِن سنايی ومحموِد تاجدار

ن جايگاه وخانه ی رويين تنان تويیوچ  
 نامت بلند باد
 دور از گزند باد

***** 
 ای غزنه ی عزيز
 ای شھِر نُخبه ھا

 ای خاِک علم ُگستر وای َمھِد نُخبه گان
خشتو پرورانده ای َجِدداتای گنج ب  

 بونصر وکاتب اند زاوالده ھای تو
 بودی تو يک زمانه عروس البالد ھم 

 نامت بلند بود 
 نامت بلند ھست
 نامت بلند باد

 ****  
 چنگيز ظالمانه خرابت نموده بود
 با َخشم آتشی بَِزدت جون عالوالدين
 ديگر ھالکويت که چپاول نموده بود
 اما صالبِت تو ھنوز است پايدار

ش زَجبِر حوادثاتھرگز غمين مبا  
 جايت بلند ھست

 نام تو نيک باد وتَنَت بی گزند باد
  **** 



(٩٣) 

 

 بس شاعر و اديب وسخنَور که داشتی 
 داری ھنوزھم

 منزلگھی َشھان وسالطين تو بوده ای
واھر استجدرھر َوَجب زمين تو کان   

 با ناِم ناميی تو بسی افتخارھاست
 تو سر زمين انھمه مردان با وقار

ِت تو بخواھيم ازخداھرلحظه رفع  
ارجمند باد ن نامت برای خلِق جھا  
  **** 

 کوھت پُر از جواھر و آثاِر قيمتيست
 بی چيز نيستی 

 مرداِن بيش دربَرو دوِش تو خفته اند
 ھريک حماسه ساِز قرون وزمانه ھاست
 تاريخ توست روشن وپَر ازحماسه ھا

 دريک زمان تو نقطه ی َعطِف جھان بُدی
تو ِورِد زبانھاست امروز باز نامِ   

 تو مرکِز تمدن اسالم گشته ای
 تبريک برتو گويم وباشندگان تو

 نامت بلند باد 
 دورازگزند باد

  ***** 
سويدن٢٠١٢سوم نوومبر  



   (٩٤) 

 

 اسالمی وطن
يارب که برحق اين وطن ازماشودَکی بَُود  

 جمله گلزار وگلستان وچمن ازما شود
 دست دشمن کوته گردد ازحريِم ُملِک ما
ازما باشد وحرف وسخن ازما شود واک  
 دور گردد غاصبان وُمفسدين از صدرھا

 تا ديگر دارو نداِر اين وطن ازما شود
 چند تن نا اھل کين سان گشته خدمتگاِر غير

 چون برادر ھم چو يک عضِو بدن ازما شود
 گرزنان گردد به حق ذيحق به کارو باِر ُملک

يکسان حقوق مرد وزن ازما شودبعد ازين   
ِر راستين ايدَوُخَرم روزگاراوبھن  

 گلشن ازما باشد وسرووَسُمن ازما شود
 دسِت ما کوتاست از تصميم وآباديی ُملک

که ميھن ُمبِرھن ازما شود بآن بکن يار  
 

واسالمی نباشد ھيچ کار دولت اسالمی  
 ُکن ھدايت تا که اسالمی وطن ازما شود

 
سويدن ٢٠١٢نوومبر ٧  



(٩٥) 

 

 وعده ھای دروغين
 

ست که درميھنم ستم باقيستزسالھا  
 زجنگِ بيش بسی رنج و بس اَلَم باقيست

 ِز ُجمِل مردوزن وبيش نُخبه گاِن وطن
 به صدر جا نی ومجرم ھنوزھم باقيست

 زوعده ھای دروغين صلح وآزادی
 بِبست َرخت خوشی ھا وبيش غم باقيست

ش دروطنميوتباھيی بزچند سا ل   
 فقط که صلح روی کاغذ وقلم باقيست

جھنميا ن بريدِن سر از سوی  بسی  
 به گوشه گوشه ی ا ين ُملک دمبدم باقيست

 قطار ُمفت خوران بيش ازھزاران است
 به ُملک خيِل مشاورھنوزھم باقيست
 

 برای ملت بيچاره ِکذب وچال وفريب
اھرمنان تا کنون کرم باقيست ولی به  

 
سويدن٢٠١٢نومبر  



   (٩٦) 

 

 افسانه ی ھجران
نبرُرِخ زيبات نظر کردم م ات  

رِف نظرکردم منازجمله جھان صَ   
نگران چشمم بود تھرروز به راھ  

 شب ھا که به ياِد توسحر کردم من
ماندم ت انتظارَ  من در که ديريست  

 عمرم به خياِل تو به سر کردم من
م چو من اشتياِق ديدارت رادار  

 ھرلحظه زکوچه ات گذر کردم من
 ھرکس که به خلَوتی به من ھمره شدَ 

اِن تو سر کردم منافسانه ی ھجر  
 ازسينه وازقلب وخيالم ھمه جا

 ُجز ازتو ونام تو به درکردم من
 غمھای فراِق تو چو بيش آمدورفت

 با ناله وآه ديده تر کردم من
 

 وصِل تو ُميََسر به امينی چو نشد
 ازشھر وِدياِر تو سفر کردم من

 
سويدن ٢٠١٢نوومبر  



(٩٧) 

 

 اندرز
 پيش ناداران سخن ازدالر ودرھم مزن

د ھر بی درد حرف از درد ورنج وغم مزننز  
شود َکی تا نباشد درد اشک ازديده جاری  

 زان تمسُخر ھيچگه بر ديده ی پُرنَم مزن
 باش صادق برزبان ھرگز مگو حرِف دروغ

 يا سخن گو راست يا ساکت نشين و َدم مزن
يسته نيست ور بر زبان شا حرِف زشت ھرگزَميا  

مزنوی کسی محکم ررا ھيچ برھم َدری   
ير دار ايمان بيشتر برقدرِت َرِب قد  

 نيست عيسی را پدر َگر طعنه بر مريم مزن
 ازچه رود انی خودت را صاحِب علم وکما ل

 دانشت گر بيش نَبَُود گوش بنما َدم مزن
 ھرسخن را جايی وھرنکته را باشد مکان

کسی را کم مزن گاھیپيشروی ديگران   
گچنی بايد که مقصد را بدست آری به تھم  

 دررسيدن برھدف حرفی زپيچ وَخم مزن
 اتفاق وباھمی را کن مدد درھرکجا

 شمع جمع دوستان را ھيچگه برھم مزن
 

 ازامينی بشنو اين حرف وصداقت پيشه کن
 حرِف خود يکبارگو تکراری وپيھم مزن

 
سويدن ٢٠١٢نومبر  



   (٩٨) 

 

یقانون شکن  
کنوناوضاِع وطن بيش دگرگون شده ا  

کنونده اقانون شکنان حاميی قانون ش  
 گرگان ھمگی بررمه ھا ھم چو شبانند

کنونذی حق به ھمه کرگس وميمون شده ا  
 ھرروز تنی چند حياتش به سر آيد

کنونقاتل صفتان بيش ھمايون شده ا  
 ازعدل وعدالت سخنی نيست به ميھن

کنونقانون شکنی نام به قانون شده ا  
 ھريک به زراندوزی زدارايی ملت

کنونون شده اھمچون َجد واجداد به قار  
 وارونه شده دولتم ازسال ومھی چند

کنونمافوق کنون برھمه مادون شده ا  
ھيچ جزای عملش را که نديدمجرم   

کنونطبيق جزا بيش به مظنون شده ات  
 يکعده ی محدود که غرِق نعمات اند

کنونباقی ھمه افسرده ومحزون شده ا  
 

که جنگ است سِر جنگازديرزمانيست   
کنونی طاعون ُشده ااين جنگ چو بيماري  
 

سويدن٢٠١٢نومبر  

 



(٩٩) 

 

 زبان شعر
امشب سرايم غزلی برايتتو بيا که من   

 بکنم زجان ودل من به دوديده جايت امشب
 توبيا به خلوت اينجا که فقط تو باشی ومن

 به زبان خود به من گوھمه رازھايت امشب
 نبود مرا زجانم به توتحفه ی گرانتر

ايت امشبتو بيا که آن گذارم ھمه زير پ  
 بگشای لب به حرفی ومرا تو فَرحتی بخش

 شنوم زعشق حرف ازدھن وصدايت امشب
 به مقابلم چو آيی به يکی دولحظه اول

 گذرد زخاطر من ھمه ياد ھايت امشب
 غم ودرد ورنجھای که زفرقتت کشيدم

 بنشين که من برايت بکنم حکايت امشب
 ومن ھرچه گفتنی ام به درون مصرع وبيت

ر گويم ھمه را برايت امشببه زبان شع  
 اگرم تو نا رضايی زمن و ھرآنچه کردم

 سِر خويش ميگذارم به دِر سرايت امشب
 

 بنما مدد امينيت فقط به وعده ی وصل
 که تو ھم چو پادشاھی ومنم گدايت امشب

 
 

سويدن ٢٠١٢دسمبر٢  



   (١٠٠) 

 

 ندانم می شود يانه
مسند نشين گشته دست آلودگانچندی که  شده  

اشی به قاتل می شود يانهندانم ھيچ پاد  
 وطن چون کشتی وطوفاِن نوميديست ما حولش

 ندانم راِه اين کشتی به ساحل می شود يانه
 مراِد ملتم ارصلح وآزادی وبھروزی

 زشورای به نام صلح حاصل می شود يانه
بھِر زراندوزيستاست يا  جھاِد فی سبيل هللا  

 ندانم محو اين افکاِر باطل می شود يانه
ن ستيزی بود چندين سال وباالخرسراسر ز  

 برای زن چو انسان ارج قايل می شود يانه
 جباران اند دايم من نميدانم که بعد از اين

 به دولت جاگزين اشخاص عادل می شود يانه
کابينه  چون اعضایھمه بيھودگان ھستند  

می شود يانهبری کابينه ازافرادغافل   
 

ستماِل تيکه داران ا دولت خاصزچندين سال   
 بجای شان دگرھا نيز شامل می شود يانه

 
سويدن ٢٠١٢دسمبر  



(١٠١) 

 

!مادر  
 مادر ای شيرين کالم 

مادر ای واال گھر      
مادر ای عالی مقام     

حرفھا حرفھايت نغز تر از بھترينِ   
الی الی تو بگوشم    

 درطنين ازسالھاست
 با ھمان آھنگ خوب و
 با صدای دلنشين

مادر ای شيوا بيان   
 
غوش گرمت مادر ای آ  

 جنِت روی زمين
 کی فراموشم شود آن نازدادنھای تو

ھرصبح وشام    
 مادر ای ماه درخشان

من مادرای مھتاب عالمتابِ     
نمادر ای اميد م  

نمادر ای خورشيدم  
 

سويدن ٢٠١٢دسمبر  

 



   (١٠٢) 

 

بيدلاستقبال ازشعر  
 

 سالھا شد ای عزيزان من وطن ُگم کرده ام
مراحت وآرامشم را ازبدن ُگم کرده ا  

 ميروم درعالِم رويا به سوی ميھنم
 خويش را درزادگاِه خويشتن ُگم کرده ام

ازدستم برفتزادگاه ومامِن اجدادم   
 اين ھم ازکمياب ھا باشد که من ُگم کرده ام

 تا شدم دور ازوطن َضعِف ِمزاجم بييش شد
 شيمه وتاب وتوان را من زتن ُگم کرده ام

 ھرَوَجب خاِک وطن مملو زلعل وجوھراست
آن خاک من ُدِر َعَدن ُگم کرده امدوراز  
 ھمره ی خاک ووطندار ووطن درآن ديار

 دوستان را نيز من درانجمن ُگم کرده ام
 بيش آدم ھا درينجا ھمزبانم نيستند

بی ھمزبانی من سخن ُگم کرده امبسی از  
 گرچه ديدم اينسو وآنسوگل وگلزار بيش

آن اب وھوا و آن چمن ُگم کرده امليک   
 

بيدل گشته امليک را دارم درينجا ھرچه   
)اينقدردانم که چيزی ھست ومن گم کرده ام(  

 
سويدن٢٠١٢دسمبر  

 



(١٠٣) 

 

 اين جا وآن جا
 درآن شبھای تنھايی که خلوت بودومن بودم

 خدا شاھد که من تا صبح درفکر وطن بودم
 چو اَم ھرلحظه دررويا سفرسوی وطن باشد

ليالی وطن بودممجنوِن دليلش اينکه من   
ياد جويباران وبه ياد سبزه زارانشبه   

دره ودشت وَدمن بودم وبه يادکوھھا  
 برای گفتن اينجا ھيچ حرفی نيست درذھنم

 وليکن در وطن ھرلحظه سرتا پا سخن بودم
 نه زيبی درگل است اينجا نه بلبل شد پسند من

 درآنجا عاشق مرغان وگلھای چمن بودم
 درينجا خويش را تنھا زخوبان دور می بينم

گر درميھنم ھرروز دريک انجمن بودمم  
 

يا بمدرينجا ازھمه کس خويش را بيگانه می   
 درآنجا درميان دوستان خويشتن بودم

 
سويدن٢٠١٢دسمبر  



   (١٠٤) 

 

زيبا وپُر ُمحتوایبه استقبال شعر  
  داکتر سميع حامد 

واسکت چه خطرناکتراست ازبَِم سابق   غمھای کنونيست دواِم َغِم سابق  
افزوده شده بيش به آن ماتِم سابق    ه ِورد زبانھاھرچند کنون صلح شد  

 قانون شکنی بيخبری چوروچپاول   صدچند فزونترشده ازکم کم سابق
تکرارنمود آن سخِن پيھم سابق    حرف وشعارشبه ھمه  که امدور ھردَ   

شيون شده بسيارتر ازماتِم سابق   ھرچند تعھد ھمه بر خشکيی اشک است  
بازاست ھمان درھم وآن برھِم سابق     ندارد آبادی واعمار کنون رنگ  

چيزی نتوانند چو آن رستِم سابق     ندالن بيش زحدو زشمار اتعداِد يَ   
 

 فکری چو به اينده ی ميھن بنماييم
 تاريک بَُود بيش زپيچ وَخِم سابق

 
سويدن٢٠١٢دسمبر  

 
 
 
 



(١٠٥) 

 

 مھِر وطن
بس است ديگر جنگ وخون بس است ھموطنای   

حِد جھل وجنون بس استازخودُکشی به سر  
 باحرِف غير مردِم بسيار کشته شد

بس استھرگزجھاد نيست به ميھن کنون   
 ازَجوروازتطلُِم بسيار چندسال

 مردم گريختند ازآنجابيرون بس است
 ديگر بُِکن به حالت ميھن تعُمقی

 درِس جفا گرفتِن ما ازبيرون بس است
 َزر َکی دھد برای تو خوشبختيی ھميش

ه ظلم ديگر آزمون بس استزورت مکن ب  
 جزيک لباس ساده فزونتر نمی بريم

 عشق زياد بر زرو دنيای دون بس است
 زورت بکن توَصرف به عمراِن اين وطن

 بسيارگشت ميھِن ما واژگون بس است
 بھِرخدا به ملِت حيران نظر بُکن

ِم صلح اين ھمه چال وفسون بس استبانا  
 خوُکن به راستی وصداقت به کاِر خود

ا ھموطن دروغ وفريب وفسون بس استب  
 مھِر وطن ھميشه به قلبت نگاھدار

 با دشمنان معامله ی چند وچون بس است
 ويران تو با اشاره ی دشمن مکن وطن

بس استزين بيش وبيشتر تو خودت را زبون   
 کشتی ی ما شکسته به يک بحِر بيکران 

 باال شدست آب کنون درگلون بس است
ن روان کنيدآِب شفاف وصاف به ميھ  

 ازجنگِ بی ھدف ھمه جا جوی خون بس است
سويدن٢٠١٢دسمبر  



   (١٠٦) 

 

 خِط فَقر
 ھرروز غصب بيشتر امالک می شود

 ھرلحظه لحظه دولت بی باک می شود
 ھرروز بيش مشکِل نا امنيی وطن

 ازروزھای پيش خطرناک می شود
 تلخ است روزگار به مردم درآن د يار

 بس سينه ھا زدرِد وطن چاک می شود
زفَرِط درد بيش جواناِن اين وطنا  

 معتاِد َچرس و پودر و ترياک می شود
 آه وفغاِن بيوه وبيچاره ويتيم

 باال ِز فَرِط درد به افالک می شود
 فاميلھای بيش پس ازانتحار ھا

 درشيَون وحزين والمناک می شود
 بسيارمردمان به خِط فَقر می روند

 بی سرپناه ونان وزپوشاک می شود
ذاره درآن شھر وآن دياربرمردمم گ  

 دشوار وپر ززحمت وغمناک می شود
 صدتيِر ما زصلح به جايی نمی رسد

ودميشچون بی ھدف رھا شده برخاک   
 چال وفريب وچور وفساد اند درُصعود

 قانون وعدل ازوطنم پاک می شود
 

فريب ودراين دولِت عجين شده در ِکذب   
 ازفسق وازفساد کجا پاک می شود

 
دنسوي٢٠١٢دسمبر  



(١٠٧) 

 

 به استقبال غزل سعدی
 تا مرا بر سِر زلِف سيه ات کاری ھست

 روزھا برسرم ھمساِن شِب تاری ھست
 چه کنم کين دِل ديوانه ترا می خواھد

 می پسندم که ترا بيش خريداری ھست
 با ھمه جوروجفا ھيچ ندارم مشکل

 چه غمم ھست که اَم چون تو يکی ياری ھست
 يکطرف چشِم فريبنده وجادوگرتو

کطرف ھم دِل افسرده وبيماری ھستي  
 يکدمی بررِخ زرد وتِن رنجورم بين

 که درآن ازغم وازدرد چه آثاری ھست
 عيِب بدناميی عشقت که به من حرفی نيست

 زان مرا ھيچ نه ننگی ونه ھم عاری ھست
 زين جفا بيش سزاوار نباشد بر من

 برغم ودردھم اندازه ومعياری ھست
ش کنھرکجا ناله شنيدی وقفس باز  

 که درآن بی سروپا مرِغ گرفتاری ھست
 باکم از ازيت وآزار نباشد ھرگز

 خوشم ازاينکه مرا ياِر دل آزاری ھست
 نَبَُود ماتِم دوريی تو برمن تنھا

 ھمرھم بام وسرا ودرو ديواری ھست
 

 ھمچو سعدی چه توانم که به پايت ريزم
)جان وسررا نتوان گفت که مقداری ھست(  

 
سويدن ٢٠١٣جنوری  



   (١٠٨) 

 

 استقبال ازشعرحکيم سنايی غزنوی
 دوش خوابی ديده ام دل داده ام تعبير چيست

 می فرستاد او به سويم ھرنفس يک تير چيست
 می َربود ازمن دل وباری تغافل می نمود

 دوستان اين مشکلم را چاره وتدبير چيست
نمودفردا می  صدباروعده ی وصِل مرا   

 می ندانم علِت اين غفلت وتاخير چيست
کردو رفتود دلم را بردو خود بر من تغافل خ  

 اندرين دادو ستُد برگو زمن تقصير چيست
 دل نَبُرد اَر او زمن يا من ندادم دل به او
بعِد آنکاه اين ھمه تصوير چيست درخيالم  
 گر به عشق خود گرفتارم نکرد آن ماھرو
ب من اززلِف او زنجير چيستقلپس به پای   

 
نی برھمه احواِل ماِصرف داند خالِق عالم امي  

 کاِخِر کارم چه خواھد گشت يا تقدير چيست
 

سويدن ٢٠١٢جنوری   



(١٠٩) 

 

 ندای زن
 مرا حقير مخوانيد زانکه زن شده ام

نيِم تن شده امبه مرِد خويش ھمه عمر   
 براستواريی کانوِن خانواده ی خود

 اساس و پايه ی فاميل ُمبَرھن شده ام
**** 

 چرا حقير شماری مرا چنين ای مرد
 من وتو ھردو زيک جوھر آفريده شديم

حوا ھستيم و وھردو زاده ی يک آدم  
 وھردو بانی وبنيانگذار خانه شديم

****  
کوشايیچرا به کم زدنم اينقدر تو   

 اساس خانه توھستی وسقف خانه منم
 بيروِن خانه تو ھستی دروِن خانه منم 

 ويا که ھردوی ما دربيرون ومن تنھا
*** 

ن که من گنھکارمکجا نوشته به قرآ  
 کجا نوشته که تحقير را سزاوارم

 جزا به من زگناِه تو َکی به جا باشد
 خشونت ازچه زھَرسوی بھِر ما باشد

**** 
ردمھچرا شگفته نباشيم ما به ھم   

 اميد وديده ی اطفال ما سوی من وتوست
 چرا محبت ومھری برايشان ندھيم

 بجای آنکه به ھم گفتگوو جنگ کنيم
ويدنس ٢٠١٣جنوری  



   (١١٠) 

 

 صدای اطفال
 ما طفلکاِن امروز     سازند ه گاِن فردا
 دربوستاِن ميھن     ھستيم ھم چو گلھا
 ما گلستان ميھن     سازيم خوب وزيبا

 حماسه ی وطن را
 ما می کنيم اِنشا

  اما به صلح جويا    ازجنگ می گريزيم
 ھردم به خويش داريم      ما نصرِت خدا را

خود را ضعيف و تنھازانرو نمی شماريم       
 بانوِر علم ودانش
 ھرسو ھستيم پويا

  ما وقِت خويش بی جا    ھرگز نمی گذاريم
 ُحِب وطن که باشد    ازحرِف ما ھويدا
 با کار وبا تالشی    سازيم ُملِک خود را

 تبعيض  را به ھررنگ
 ھرگز نمی پذيريم

حرفيست ِزشت وبيجا    زيرا که حرِف تفريق  
نَبُودپسند مارا    نيرنگ با وطندار  

 ھرگز نمی پذيريم    ھرگز نشايد ازما
 داريم برحقايق     ھردم زباِن گويا

 
سويدن ٢٠١٣جنوری   



(١١١) 

 

 ســــی ونُـــه
 پوستاِن َکيک شد برما شماِر سی ونُه

 جرگه نيِم روز ماند اندر حصاِر سی ونُه
 ال شعوری ھرکی چيزی گفته واسرارکرد

ِر سی ونُهرفت ساعت ھا ھََدر درگيرودا  
 َشله کردند خويش را وبا ھمه َسرتَنيه گی

 کورکورانه گذشتند ازشماِر سی ونُه
 خيِل غداران وتعدادی تبھکاراِن ُملک

 نحس بشمردند دريک گپ شماِر سی ونُه
 چون خودشان نحس بود ھرچيز ميديدند نحس

 پافشاری ھا نمودندی به کاِر سی ونُه
شاننيست تا حاال اثر ازکارو اجرااِت   

 کارجرگه شد خراب ازانفجاِر سی ونُه
 

!)درغياِب من کجاکرديد يک کاِر به جا(  
 اين صدا می آيد ازلوِح مزاِر سی ونُه

 
سويدن ٢٠١٢جون   



   (١١٢) 

 

 حرف ھای خاص
 برگزيدم در دلم بھِر تو جای خاص را

 ازتو می خواھم ديگر مھر ووفای خاص را
استارم من ترا ھرچند بر من کرده ایخو  

مھری وَجوروجفای خاص راغفلت وبی   
ستارم فُرصتیادير بودی دور ازمن خو  

 تا به خلوت با تو گويم رازھای خاص را
 ھرشِب دوريی تو مجبوِر آنم  می کند

ر بھر تو شورونوای خاص راستا دھم   
 درشِب وصلت اگر دستم دھد يک لحظ ای 

 می سرايم ازقدومت نغمه ھای خاص را
ا يافتمچون ترا درُکلبه ام تنھای تنھ  

 می َکشم بيرون زقلبم حرف ھای خاص را
 

 خوش ندارم من صدای بلبل وساز وسرود
 خواستارم ازتو من حرف وصدای خاص را

 
نسويد ٢٠١٢جنوری   



(١١٣) 

 

 آباديی ميھن
 بَُود آيا که آيد باز جشِن شاديی ميھن

 کنيم ازجان ودل ايثار درآزاديی ميھن
 نکردند ھيچ کاری را که آبادی بِناميَمش
يش بيش کوشيدند دربرباديی ميھنبجا  
 ھمه ازدشمِن ديريِن ميھن درس می گيرند

 که تا محدود سازند آنھمه آزاديی ميھن
 بجای بازسازيی وطن ازکھمِک بيرون

 بِشد سرمايه درخارج پوِل امداديی ميھن
 بناِم بازسازی شد وطن ھرروز ويرانتر

 شود آيا که بشتابيم درآباديی ميھن
بھِر ملت غيِر درد وغم ثََمر چيزی نبوده  

 بِبايد بعد اين کوشيم بر دلشاديی ميھن
 

 نه صلح است ونه آزادی ھمه حِق بشر پامال
ديی ميھنارشھر وِد يار وو د فقط جنگ است  

 
سويدن ٢٠١٣فبروری  



   (١١٤) 

 

 قطعه
 وضع در ميھِن ماھيچ نگيرد آرام

ُمختاری ھست و نين دولِت خودکامهچتا   
ملت ھرطرف جنگ وزر اندوزی وَجورِ   

ونی ھيچ مددگاری ھست يکی ھمدمنه   
 ھمه مصروف به آدمُکشی وظلم وفساد
 ھمگی عامِل اِذيَت وآزاری ھست

 روِز روشن به سِر مردِم بيچاره ی ما
 ازبسی قتل وقتال ھم چو شبی تاری ھست
 شھر درسوگِ عزيزاِن به خون ُخفته َرَود
  کانفجار است به ھرگوشه وُکشتاری ھست

ق اند به نازو نعمتجنگساالرھمه غر  
 ھرچه درد است نصيب تِن بيماری ھست
 يک دوغم نيست که اينھا به وطن آوردند
 ازعملکرِد ُوشان شکوه ی بسياری ھست
 سر به سر نعره ی قالبيی صلح است بلند

 ليک ھمان آش ھمان کاسه ھمان کاری ھست
 

سويدن ٢٠١٣فبروری   



(١١٥) 

 

 وداع
 اََجل مھلت ندادم تا ببينم بازرويت را
 ببوسم باِر آخر غبغِب زيِر گلويت را

تو به عشقِ  وفاداری ببين تا آخرعمرم  
يت را.دادم جانم ازدست و نکردم ترک کوکه   

 گران بودی به من توبيشتر ازجمله ی خوبان
 که کردم سرمه ی چشمم ھميشه خاِک کويت را
 بَُدم اين آرزو تا باتو گويم من وداِع عمر

د آرزويت رابََرم من درلََحد ناچار باخو  
کن وباب افسانه ھای ھجِربی وصلتگذشت ازرُ   

 ندانم با کی گويم قصه ھای موبه مويت را
 بيا بھِر دعا اکنون ونِه يک گل روی قبرم
 مگر يابم زگلھای مزارم بازبويت را

 
سويدن٢٠١٣فبروری  

 
 



   (١١٦) 

 

 شاعر
 شاعرم با ملِت خود عھد وپيمان می کنم

کنم خوب باشد يا که بَد آنرا نمايان می  
خدمتگذاِر ميھنمچون به شعر ونظِم خود  

 من تميِز مردِم داناونادان می کنم
 صادقان وراستکاران را ستايش می کنم 
 ازبَدان من ھَجو را ھردم نمايان می کنم

 می سرايم شعروپژواِک حقايق کاِر من
 جمله سازش ھای پشِت پرده ُعريان می کنم

 با کسی کو غرق دربحِر فساد وخودسريست
آشکار ونی به پنھان می کنم رعايت ی ن  

 ھرچه کار ناسزا وزشت باشد دروطن
 پرده برميدارم وبرخلق ُعريان می کنم

 بازباِن شعرھردم می کنم نامش بلند
 باچراغ علم ميھن را چراغان می کنم

 ھرکجا ظلمت سرای جھل باشد در وطن
 روشنش من با چراِغ علم وعرفان می کنم

د ميھن را خراببا سالح وجنگ چون کردن  
 باقلم آباد آخر ُملِک ويران می کنم

 ھرکجايی خارزاِر خشک باشد دروطن
 با توکل با خدا وخلق بُستان می کنم

 
٢٠١٣فبروری١۵  

 



(١١٧) 

 

 قطعه
 مادرين دنيا که تنھا آمديم     باالخرتنھای تنھا می رويم

 نيست جزنقِد عمل ھمرای ما
 بی رفيق ويار وھمرا می رويم

ر بيجا ھستيم    دسِت خالی ما ازينجا می رويمبرتالِش زوروزَ   
 عمِر ما ھرچند طوالنی شود
 عاقبت روزی زدنيا می رويم

 ازچه مغروريم برجاه و َحَشم    گرگدا باشيم يا شاه می رويم
 قدرِت دنيا نباشد تا ابد

 بی َزرو بی قصر وويال می رويم
يملذِت مرگ ھرکسی بايد َچَشد     زود ياھم دير اما می رو  

 چون اََجل ھرلحظه ياِد ما کند
 زود وزود وبرق آسا می رويم

 چاره ی ُجز رفتِن ما نيست چون    بارضا وَرغبت آنجا می رويم
 نيست فانی را به کس ھرگز وفا
 سوی باقی خواه نا خواه می رويم

 زانکه دنيا ُجز َحبابی بيش نيست   ديگران رفتند وما ھا می رويم
درجھانآمديم از لطِف َرب ما   

 باِر ديگر سوی هللا می رويم
 

 بيمارستان شھر ايستاد

٢٠١٣سويدن   



   (١١٨) 

 

زن با شوھرش کدرد دل ي  
 
 من وتوھمسفِر زنده گی به ھم ھستيم

 چه کاِر نيک تو کردی که من بدی کردم
 بخاطِر تو زفاميل می برم فرمان

 ھميشه رنج تحمل نموده ام شب وروز
 به اھِل خانه به خدمتگذاری ام حاضر

ه کرده ام که به من دشمنانه می بينيدچ  
***** 

 چرا چنين ھمه آرام وبی صدا ھستی
 تو زيِر دسِت ھمه می گذاِريَم چو غالم

 که مادر وپدر وخواھر وبرادِر تو
بلم ھمه بيھوده جبھه می گيرندامق  

 َمِھل چنين که زھرسوبه من جفا گردد
**** 

 دفاع ازحِق من دراول وجيبه ی توست
ِر قدر بنگری سويماگر توبر نظ  

 اگر تو بيش به تحقير من قدم نَنِھی
 ويا تو اَرج گذاری به من چو يک ھمسر

 ھمه بخاطِر تو ارج ميگذاَرندم
**** 

 نيامدم خودم اينجا بدوِن رغبِت تان
 چو خواستگار به من دراول شما بوديد
 چه وعده ھای دروغ وزبان چربی ھا
 زروی قلب وزبان بارھا به من گفتيد

رنگ رنگ فسون ھريکی به من کرديدچه   
 چرا کنون ھمه وارونه شد مقابل من

**** 



(١١٩) 

 

 نه خدمِت تو که خدمتگذاِر فاميلم
 برادر وپدرت چون برادر وپدرم

ھمه جا احتراِم مادر تو ام نموده  
 مياِن خواھرت وخواھرم که فرقی نيست

ھمگی قصِد دشمنی داريد به منچرا   
**** 

م کوشيدچه کرده ام که ھمه برحقارت  
 چرا به من ھمه بيگانه وار می بينيد

جا به شک وترديديدينچرا به بودنم ا  
 به يکطرف من وسوی ديگر شما ھمگی
 ھمه زجنگ وجدايی سخن ھمی گوييد
 چرا يکی به طرفداری ام نمی باشيد

 
سويدن٢٠١٣ماس۴  

 
 



   (١٢٠) 

 

 شاخه ی پُربار
 

 چه خوش باشد که باھم يار باشيم
 انيس ومونس وغمخوار باشيم

 جوان وپير وبرنا وزن ومرد
 به عمران وطن ھمکار باشيم

 غم افزودن که ھرگز نيک نَبَُود
 برای يکديگر غمخوار باشيم

 به پای لنگ چون سنگی نگرديم
 مداوا بر دل بيمار باشيم

 به دور ازخواب غفلت خويش سازيم
 ازين پس بِه که ما بيدار باشيم

 به ملت ھای خود ارجی گذاريم
بيزارباشيم زتبعيض ودويی  

 براندازيم ازقدرت َخسان را
ھمکارباشيم ھم چوملت ھا به  

 ھمه پشتون وتاجک يا ھزاره
بَک ترکمن ھم يارباشيمزبه اُ   
 تميز دوست ازدشمن نماييم

ھُشيار باشيم وحدت بين خودبه   
 توان ازغم وطن آزاد سازيم
 به کاِر ُملک اگر ُمختار باشيم

 برای صلح ھمکاری نماييم
ھدف بيزار باشيم زجنگِ بی  

 برای حفِظ جان ومال وناموس
 ھمه آماده بر ايثار باشيم

 درخت بی ثمر باری ندارد
 ھمه چون شاخه ی پُربارباشيم



(١٢١) 

 

 برای حفظ ُملِک راد مردان
 ھمه درجستجوی کار باشيم

 بجای درد افزودن به دلھا
 طبيِب ھردِل بيمار باشيم

 به آراميی اين ملت شتابيم
ار باشيمنه اينکه ازپِی آز  

 بجای برتری ھا وتَفَُوق
 ھمه ملت برادروار باشيم

سويدن٢٠١٣مارس   

 
 



   (١٢٢) 

 

 خاطره
 

 برف می باريد ومن
 درکتاب خاطراتم

 نکته ھا را اززبانت
 اينسو وآنسوو

 درماحول آنجا 
 جستجو می کردمی

  **** 
 برف می باريد ومن

 نامه ھای خوب وزيبای ترا
 با اشتياِق خاص وميل ورغبتم

خاطراِت زنده گیدرمياِن   
  من زيرو رو ميکردمی 

  **** 
 برف می باريد ومن

 حرف حرف وسطر سطِر نامه ھايت را
 به چندين بار سرتا پای 

 برتکراردرزيِر زبان می خواندمی
 **** 

برف می باريد ومن   
 تصوير زيبای ترا
  ازسالھای پيشتر

 با صد اميد وآرزو 
 زيِر نظر 
 ميگداشتمی

 **** 
د ومنبرف می باري  



(١٢٣) 

 

 درالبالی لحظه ھا مسرور بودم
 فکر می کردم که ھردو با ھميم

 ليک صد افسوس
 حالتی وارونه بود

 آن خيالی بود وخواب
  **** 

 کامدم برخود بديدم
 من به جای ديگر و

 توجای ديگر بوده ای
 وانچه من می ديدمش
 تنھا خياالِت تو بود

 **** 
 بل مياِن ماوتو 

 فرسنگھا 
ازی بودراھی بس دورو در  

 بازمايوسانه من
 ازنبودت حيف ميکردم

 بعد ھم با آن خياالِت عبث
 درخواِب خود دوباره ميرفتم

 **** 
سويدن٢٠١٣زمستان   



   (١٢٤) 

 

 علم وعمل
 

 علم اَر به عمل نباشد ھمراه
 کاری نتواند علم تنھا

 ثابت اََگَرش عمل نسازد
 ھيچ است شعار وحرِف بيجا

 درمسجد ومکتب وَدبِستان
د ھردو يکجاعلم وعمل ان  

 آموزش ازعلم َسھل نَبَود
 باشد َمَگَرش عمل به ھمراه

 ھمراه عمل به علم بايد
 مجنون بَِرَود بَسوی ليلی

 کامل نشود بی عمل علم
 چيزی نَتَوان به علم تنھا

 ازفيِض عمل که می توانيم
 تفريق مياِن ِزشت وزيبا

 علمی که دران عمل نباشد
 حرفيست بروی کاغذ اِنشا

به حرف تکيه کردن بِه نيست  
 علم ازعملش شود ھويدا
 چون بيش عمل نموده رفتيم
 ُشد ارزِش علم روبه باال

 
سويدن ٢٠١٣مارچ   

 



(١٢٥) 

 

 احساس برائت
 

 بسکه چشمم به تما شای تو عادت کرده
 ھرشب وروز به کوی تو سياحت کرده 

 چشم شوِخ تو که اينگونه جفاکارشده
 دلم ازسينه بُِدزديده وغارت کرده

کنِج لبت بودکه دامش انداختخال در  
 دِل مفتون مرا ازچه مالمت کرده

 دل چو شد َدوروبِر جمله جھان تنگ براو
 دربرو دوِش تو احساِس فراغت کرده

 دل که اينگونه اسيِر سِر زلِف تو شده 
 ھمه بر رغبِت خود شوِق اسارت کرده

 ھمه جا دور زتو بھِر دلم زندان است
کردهليک درکوی تو احساِس برائت   

 َصِف مژگاِن تو ھرچند به پا ايستاده 
 دِل ديوانه ی من بين که چه ُجرات کرده

 بين امينی که دل خويش به دريازده و
 عشق اظھار به توبا چه صراحت کرده
 

سويدن ١٣٩١حوت  ٢٠  

 



   (١٢٦) 

 

 ھموطن
 

 ای ھموطن بيا که به ھم جان وتن شويم
 اعضای پُرتوان برای وطن شويم

ھم دھيمدست برادری وبرابر به   
 ازجان ودل به خويش چو عضِو بدن شويم

 برخويش برتری نَبَُود کاِر عاقالن
 برتر ھمان بِه است که درکم زدن شويم

 کاری بجاست آنکه مددگاِر ھمديگر
 بردانش وکتاب ورِه علم وفن شويم

 درحرف اتحاد که کاری درست نيست
 دروحدت آفتابی وھم ُمبَرھن شويم

مه به ھمدرکاِر بازسازيی ميھن ھ  
 پير وجوان و خوردو کالن مردوزن شويم

 گربگدريم ازحيله ونيرنگِ دشمنان
 برحق توان به خويش چو جان وچو تن شويم

 دراتفاق سود وضررھست برنِفاق
 ما خواستاِر سود به ھرھموطن شويم

 با ھموطن به چند زبانی که ماِل ماست
 بھتربَُود که داخِل حرف وسخن شويم
وگالنی زيک چمناتباِع اين وطن چ  

 شامل به کارزارچه مردو چه زن شويم
 

 اين است آرزوی امينی زھموطن
 کاماده بھِر خدمِت خاک ووطن شويم

 
 بيمارستان ايستاد

١٣٩١حوت٢۶سويدن  



(١٢٧) 

 

 َدوِر بی ھنری
 چه دوِر بی ھنران است اين زمانه ی ما
 که نيست ھيچ کسی ھم به فکِر خانه ی ما

يدندچو جنگ بيِن وطن را جھاد نام  
 به ناِم صلح تباه گشت آشيانه ی ما

رِط کشتن وويرانگريست در ميھنفز  
 که نظِم َمرثِيه شد شعِر عاشقانه ی ما

 بََدل به شيون وآه وفغان وناله شده
 سرود وچنگ وَدف و ساز وھم ترانه ی ما

 به چند سال نشد َکم زُملک غصه وغم
 به زيِر باِر جفا َخم شدست شانه ی ما

َرض ھيچ نيست آسيبیبرای اھِل غَ   
 تمامي راکت وھاوان شده اعانه ی ما

 چو ھرکی ھرچه دلَش خواسته ھمان کرده
 دريغ ودرد که اسالم شد بھانه ی ما

 ازينکه کوردالن صاحباِن قدرت شد
 شکار وطُعمه ی دزدان شدست النه ی ما

 چو کشت وکار ھمه ازبيخ وبُن خراب شده 
ابُلند رفته به افالک آب ودانه ی م  

 به نام امنيت است وبه نام جرگه ی صلح
 که انتحار شده ِورد وھم فسانه ی ما

 چو انحصارشده عالمان وروحانی
 به نفِع اھِل َغَرض َوعِظ عالمانه ی ما

 برای چند تَنی می شوند قربانی
 تماِم مردوزن وطفِل نازدانه ی ما

 نمانده ھيچ کسی دستيار و ھمدردی
توانه ی مابه غيِر ذاِت اََحد ھيچ پُش  
سويدن ١٣٩٢سوم حمل   



   (١٢٨) 

 

 

 اشرِف مخلوقات
 

 فاسق وظالم وَجبار به انسان بودن
 نيست تنھا صفِت مرِد مسلمان بودن
 نيست اسالم فقط وعده دروغين دادن
 بايد ھرلحظه وفادار به پيمان بودن
 اين ھويداست که ما اشرِف مخلوقاتيم
 پس چرا قاتِل ابناِی مسلمان بودن

ويش ھويدا سازيمدرعمل بھتريی خ  
 نه که برحرف وبه يک نام مسلمان بودن
 پَِی حرِف غلِط ھرکس وناکس نرويم
 بھتر آنست که پابند به قرآن بودن

 نيست زيبا که به تاريکيی اَذھان کوشيم
 بِه که چون شمع فروزنده وتابان بودن
 پِی اعمار وطن ازچه نباشيم ديگر

 تا به َکی دشمِن اين ُملِک دليران بودن
 

سويدن ١٣٩٢جوزا  

 



(١٢٩) 

 

ندکخدا خير   
 

 وطن آ ُغشته به جنگ است خدا خير کند
 ھمه جا تير وتفنگ است خدا خير کند

 صله ی رحم ومروت نَبَُود عاطفه کو
 زانکه دلھا ھمه سنگ است خدا خير کند

 ساحه ی امنيِت کشور م از پاروپِرار
 بدترازبدتر و تنگ است خدا خير کند

ه جاِن ملتھم چو درنده پلنگ اند ب  
 ليک ظاھر چو ملنگ است خدا خير کند

 عاشقان اند ھمه بر قدرت وزراندوزی
 ھمه شان تاجِر بَنگ است خدا خير کند

 نام ازدوستی ووحدِت ما است وليک
 ھمه روشنگِر جنگ است خدا خير کند

 نيست تنھا زبيرون دست درازی به وطن
 دشمنان رنگ به رنگ است خدا خير کند

ده ِورِد زبانھا به وطنصلِح کامروز ش  
 آِخرش کاِم نھنگ است خدا خير کند

 ظاھرا حاميی خاک اند وبه باطن بايع
 مشتری بيش زرنگ است خدا خير کند

 دوستی چون ھمه با دشمِن ميھن دارند
 دور ازغيرت وننگ است خدا خير کند

 عده ی بيھنران ھمسِر قارون شده ليک
 پای بيچاره که لَنگ است خدا خيرکند

ِم تبعيض وزبان را به وطن پاشيدندتخ  
 تفرقه رنگ به رنگ است خدا خير کند
 

سويدن١٣٩٢ششم حمل  



   (١٣٠) 

 

 نوروز
 

 نوروز روِز نو
 آغاِز ساِل نو

 آغازکشت وکار
آغازبارورشدن شاخه ھای سبز   

 آغاِز پَر شکوه شدِن روز وروزگار
 آغازبازسبزشدنھای کوھسار

 آغاز باز الله دميدن به دشتھا
اره بيايد به جويبارآب روان دوب  

 آغازصفحه ی ديگر 
 اززنده گيی ما

 
 نوروز پار ما چه تعھد سپرده ايم

 درصفحه ی گذشته 
 چه کرديم ما به خويش

 ازکارھای خوب
 چه کرديم بھرخلق

؟آيا بسنده بود ھمه کارھای ما  
 يا اينکه با فريب
 ويا با دروغ وچال
 بگذشته ساِل ما

 گر اين چنين بَُود
خويشپُرسيم ما ز  

 چرا آنچنان شده
 درساِل پيشروی

 بکوشيم بيشتر
 تا َديِن ساِل پار



(١٣١) 

 

 بخوبی ادا کنيم
 با ھمت بلند

 
 وبازوی پرتوان
 با اتکا به خويش و
 خداوند کارساز

 
سويدن  ١٣٩٢حمل سال ٧  

 



   (١٣٢) 

 

اُھَويد ظلمِ    
 

 ھم خود ُکشی با غمزه ام ھم خود تما شا می کنی
کنی بيجا فغان وناله را بھِر چی باال می  

 دراولين ديدار غرقم با تغافُل کرده ای
 مست وخرامان ميروی تا دردلم جا می کنی

 فرھاد من کز دوريی تو تيشه بر سر می زنم
 مجنون نِيَم بر من چرا تمثيل ليلی می کنی

 گاھی نَيَنديشيده ام جزعشق تو سوی ديگر
 تو ازچه عشق پاک من با ھيچ سودا می کنی

شتنم با غمزه اتچون خاطرت آسوده شد ازکُ   
 آنگاه شيدای ديگر بر خويش پيدا می کنی

 گرتو خدا نا کرده روگردان زعشق من شوی
 بر اين دِل شوريده ام شوری تو پيدا می کنی

 ِميدان اگر تو بگذری زين عشق و اين احساس من
 دربيِن ُعشاقم ديگر بدنام ورسوا می کنی

 با اين ھمه بيچاره گی وحالِت افسرده ام
به من ازبھِر چی ظلِم ھويدا می کنیبرگو   

جلوه ھای صبح وشاِم خود فريبم ميدھیبا  
 ميعادگاِه وصل را امروز وفردا می کنی

 
١٣٩٢حمل سال ١٠  

اريسپشھر  

 



(١٣٣) 

 

 بھار آمد
 خزان گذشت وزمستان، کنون بھار آمد
 بِرفت سردی وغم فصِل خوشگوارآمد

 سکوت وسردی پژمرده گی گذشت ديگر
کشت وکار آمد بھاِر باطََرب وفصل  

 خوشيم ازينکه زبعِد گذشِت يکسالی
 به ُملک باِر ديگر فصِل نوبھار آمد

 چمن طَراَوِت پاَرش دوباره حاصل کرد
 به باغ وراِغ وطن بلبل وھزار آمد

 شگوفه کرد درختان وسبزه دشت و َدَمن
 نِگر دوباره خوشی ھای ساِل پار آمد

 پرنده گاِن مھاجر دوباره برگشتند
ار عجب روز وروزگار آمدکه با بھ  

 َشبان بََرد رمه را سوی دشت ومرتِع سبز
 وديھقان َکَمرش بسته سوی کار امد

 
 چو خوش نسيِم بھاری َوزيد درھمه جا
 ِز ھرطرف به َمشام عطِر ُمشکبار آمد

 زفيِض فصِل بھار وطراَوِت گلھا
 به من نويِد پيامی زآن ديار آمد

 َسَحر نسيم بھاری وزيد درگلزار
يم عطر دالويِز زلِف يار آمدشم  

 روانه طفِل وطن سوی راِه مکتب شد
 ُمَربيان ھمه با شوق وافتخار امد

 نويد داد به ما علم ودانش اندوزی
 چراِغ روشِن دانش به شاِم تار امد

 بسی نيکوست به من مقدِم بھار امسال
 که نامه ی به امينی زسوی يارآمد

 
سويدن١٣٩٢حمل ١۴  



   (١٣٤) 

 

؟وطنم چه می تواند  
 وطنم چه می تواند؟

که بِداده درِس اُلفت   
 به من وتو و به ھرکس به ھمه نواده ھايش 
 که به ھم شريک باشيم به غم وبه شاديی خود

 وبه ساِن يک تن وجان برويم جمله با ھم 
 پِی اعتالی ميھن

 وبرای حفظ ناموس وحراست ازُملک
 ھمه داده دست بر دست وبه ھم سھيم باشيم

اند؟وطنم چه می تو  
 وکنون که وضع را ما به دروِن ُملک بينيم
 ھمه حرفھا دروغ وھمه وعده ھا فريب اند

 ھمه روز حرِف صلح وھمه ھمرھی به جنگ و
 ھمه راکت وتفنگ است

 ھمه روز حرِف امن وھمه لحظه انتحاری 
.ھمه جا فريبکاری  
 وطنم چه می تواند؟

 ھمه کار پشِت پرده ھمه آب زيِر کاھست
باد است ھمه وعده ھا فساد است ھمه حرف نيست  

 ھمه دشمنی به ملت ھمه اجنبی پسندی
 ھمه روز قتِل افغان ھمه دوستی به دشمن

 وطنم چه می تواند؟
 ھمه راست نام ِ افغان سخن وکالِم افغان
 که به ناِم بازسازی  ھمه ِده کنند ويران
 ھمه خويشتن فريبی ھمه پيروی زدشمن

ی تواند؟وطنم چه می تواند ؟ وطنم چه م  
سويدن ١٣٩٢حمل ٢٩  

 



(١٣٥) 

 

به پدرش يک طفل افغانحرفھای اززبان    
 ای پدر بھر چه اين سان می کنی

 ظلم بر مردم فراوان می کنی
 غيرت وھم ننگِ افغانيت نيست
 ھيچ احساِس مسلمانيت نيست

 َچپَن کاله می پوشی چرا
 فخر بر پيراھن وتُنبان می کنی

 چند سالی شد که با يکدنده گی
را رھبر خود عنوان می کنیخويش   

 بادروغ وبافريب وبا فساد
 مملکت را غرِق بُھتان می کنی

 اززبانھای ديگر نفرت چرا
 يک زبان را نقِل ميدان می کنی

 خدمت اسالم َکی باشد چنين
 ناِم دين را تو بَد عنوان می کنی

 می فريبی موسفيد وموسياه
 ِملک را ھرروز می سازی تباه

قدارراچند تن بدنام وبی م  
 صاحباِن قصر واَيوان می کنی

 بھرملت وعده ھايت بی عمل
 باعدو صد عھد وپيمان می کنی

 نام خدمت بَل خيانت کرده ای
 نام آبادی وويران می کنی

 
 اعتقادت گر به روِز حشر ھست
 غصب از چه حِق انسان می کنی

 گوجوابت چيست روِز آخرت
 زين ھمه ظلمی که ھرآن می کنی



   (١٣٦) 

 

ه ی مردانگیاين نباشد شيو  
 خاينان را خادم عنوان می کنی

 چند تن را َدوِر خود جمع کرده ای
 سھم بھِر ديگران کم کرده ای

 امتيازتان ھزار اندر ھزار
 می قپانيد روز وشب ازاين ديار

 کار پشت پرده پنھان می کنيد
 راِه دشمن را چراغان می کنيد

 کاِر پاکستان وايران می کنيد
کنيد پشت سوی ملک افغان می  

 جای قانون زير پای تان بَُود
 ناِم قانون وعده ھای تان بَُود

 جانيان را تو برا ئت داده ای
 بر جنايتکار ُجرات داده ای

 تو زنان را بين چاه افگنده ای
 پرده ای را روی چاه افگنده ای

 زن ستيزان را حمايت می کنی
 تو خشونت را زيادت می کنی

 مادرم محروم ازحق کرده ای
حقوقش را تو مطلق کرده ایصلب   

 قصر وايوانت بر اوشد چون قفس
 َکی به آرامی برآرد يک نفس

 او که اھل دانش ودفتر بَُود
 ازديگر زنھا نه او بھتر بَُود

 صلب کردی زو حِق گفتاررا
 او ندارد ُجراِت اظھاررا

 صاحِب احساس بر زنھاست او
 حيف کين جا يکه وتنھاست او

زنَکی تواند بر طرفداريی   
 او بگويد بھر تو حرف وسخن



(١٣٧) 

 

 يا بگويد ازغلط کاريی تو
 شمه ای ازمردم آزاريی تو

 ازچه اين مال وزر اندوزی به من
 غصِب ماِل ملت آموزی به من

 من نخواھم بَد کنم بر خويش نام
 ازھمين امروز برماِل حرام

 عفو کن ازاينکه ُجرات می کنم
 ازرفيقاِن تو نفرت می کنم

ان چون تو انديک يکی اعمال اوش  
 قاتِل صدھا مسلمان چون تو اند

 ھرچه می خواھی تو اوشان می کنند
 قتل ابنای مسلمان می کنند

 باز پاداشی به اوشان می دھی
 قدرت وچوکی به آنان می دھی

 بس سخاوت تو به اوشان ميکنی
 ديگران د رُکل پريشان می کنی

 دولتی کو غرق درفسق وفساد
دبِه نباشد گر بناميدش جھا  

 چند سالی شد به نيرنگ وفريب
 ُملک را برخاک وخون کردی قريب

 ھرچه چون ماتمسرا گشته وطن
 بازھم ازصلح ميرانی سخن

 ملتم را بيش ِذلت می دھی
 طالبان بيھوده عزت می دھی

 اعتنايت نيست برروز حساب
 بھر ملت َکی ترا باشد جواب

 من نخواھم قدرت وجاه وجالل
 ثروت ودارايی ومال ومنال

 من نمی خواھم زرو سيِم ترا
 می نخواھم درس وتعليم ترا



   (١٣٨) 

 

 
 

 ميدھی چون خود تو آموزش مرا
 نيست بر اين کار تو سازش مرا

 خواستاِر عظمت وجاھت نِيَم
 با چنين يک شيوه ھمراھت نِيَم

 من نمی خواھم چو تو خاين شوم
 خوب ظاھر ِزشت درباطن شوم

 ظاھرم با باطنم يکسان کنم
زقران کنمپيروی من دايم ا  

 درعمل پابند قران می شوم
 خادِم خلِق مسلمان می شوم

 آرزو دارم نرنجی ای پدر
 گر به عقلت خوب َسنجی ای پدر

 من زگفتارم پشيمان نيستم
 چون تو درظاھر مسلمان نيستم

 راِه من راه تمام ملت است
 ايزد ھمراِه تمام ملت است

 
سويدن ١٣٩٢حمل ٢٩  

 



(١٣٩) 

 

 فرشته نجات
 

ری توُگلی تو برگ وباریتوشگوفه ی بھا  
 تو نسيم شاِد ُصبحی که َوزی به ھرکناری

 تو کبوتِر سفيدی تو فرشته ی نجاتی
 تو ُزالِل آِب سردی تو به جويبار جاری

 توبرای من حبيبی تو به درد من طبيبی
 تو به زنده گی نويدی تو به من اميد واری

 تو َغمم زدل ربودی تو به شادی ام فزودی
ودی تو چراِغ شاِم تاریتو سخاوتی و ج  

 تو چو ماھتاب روشن تو چو آفتاب گرمی
 که به روشنی وگرمی ھمه جا مرا حصاری

 تو به من چو تکيه گاھی تو به من شريک راھی
 به من آبرو بِدادی به من عزت ووقاری

 توبِھی زبھترينھا تو َمھی زمه جبين ھا
 تو چو آيتی زخوبی ھمه روز وروزگاری

يمان توھميشه پای بندیبه وفا به عھد وپ  
 به کم وزياِد ھستی تو متين وپايداری

زخاطرتوومھربانی ات را بََرمنتوان   
 که به زنده ګی ومرګم تو عجيب يادګاری

 زتو شد رضا امينی که ُورا نجات دادی
 به جھاِن مھربانی تو زُغربت وزخواری

 
سويدن ١٣٩٢ اول ثور  



   (١٤٠) 

 

 ھفت وھشت ثور
 

ثورشد ويران زھفت وھشت  ُملک  
 راحتش پايان زھفت وھشت ثور

 صلح وآرامی وآسايش بُِشد
 دور از امکان زھفت وھشت ثور

 باعد وو دشمناِن ُملک شد
 وعده وپيمان زھفت وھشت ثور

 ھرکداِم شان به يک نحوی فروخت
 ُملک را ارزان زھفت وھشت ثور

 آله ی دسِت اَجانب گشته است
 بيشه ی مردان زھفت وھشت ثور

بايم شدهکشور زيبا ی با  
 النه ی دزدان زھفت وھشت ثور

 عده ی شد صاحِب جاه وجالل
 ازتبھکاران زھفت وھشت ثور

 مردمان آواره وبيچاره تر
 ھرطرف ناالن زھفت وھشت ثور

 درقبال آنھمه تخريب ھاست
 دست نامردان زھفت وھشت ثور

 
سويدن ١٣٩٢ھشت ثور  

 



(١٤١) 

 

 ھفت ثور وھشت ثور
ثورميھِن ما شد خراب ازھفت ثور وھشت   

 ملتم شد درعذاب ازھفت ثور وھشت ثور
 گشته معلولين ومعيوبين بسی درچند سال

 بی شمار وبی حساب ازھفت ثور وھشت ثور
 شعله ھای جنگ شد روشن درست ازآن زمان
 بی گناھان شد کباب ازھفت ثورو ھشت ثور

 ملِت بيچاره شد با عالمی خوشباوری
 سنگِ زيِر آسياب ازھفت ثور وھشت ثور

شد آغاز قتِل بيگناھان دروطن اينکه  
 روشن ھم چون آفتاب ازھفت ثور وھشت ثور
 وعده ھا بھِر فريب وحرف ھای بی عمل

 ھردو بودی چون َسراب ازھفت ثور وھشت ثور
 صلح بھرما زبس نيرنگ وحرِف بی عمل
 کی شدستی راھياب ازھفت ثور وھشت ثور
 آن يکی را وعده ی نان ولباس وخانه بود

حجاب ازھفت ثور وھشت ثور آن ديگر نامِ   
 ھرکه آسيبی بِديد ازمردو زن پير وجوان

 بی حجاب وبا حجاب ازھفت ثور وھشت ثور
 ھردو را وارونه گشتی درعمل حرف وشعار
 ملتم درمنجالب ازھفت ثور وھشت ثور
 گر نمايم ھَجواز امروز وازپاروپِرار

 بگذرد ازيک کتاب ازھفت ثور وھشت ثور
ه ريکارِد ھمه دولت موجود بشکستاند  

 با عملکرِد خراب ازھفت ثور وھشت ثور
 جوی خون وبوی باروت است دراين چند سال
 ارمغان وبازتاب ازھفت ثور وھشت ثور

سويدن ١٣٩٢ھفت ثور  



   (١٤٢) 

 

 غزنه
 من ذره ی زخاِک ُگھرباِر غزنه ام

 من سبزه ی که ُرسته زکوھسار غزنه ام
 درِد تماِم ھموطنان دردِل من است

يار وپرستاِر غزنه ام دستی به سينه  
 من دوستداِر ميھنم ودرميان ان

 عاشق به شھر وکوچه وبازاِر غزنه ام
 ازديرسالھاست مرمت نديده است
 من مايِل ترقی واعماِر غزنه ام

 چون مھد وزادگاِه نياکانم آنوالست
 با جان ودل ھميش خريداِر غزنه ام

 ناِم بلندش ھيچ زيادم نمی برم
ِر غزنه امدرافتخار ازھمه ادوا  

 شدسالھا زغزنه وازميھنم به دور
 با اشتياق تشنه ی ديداِر غزنه ام

 باالحصارش است چو تاريِخ بی زبان
 اززاده ھای دامِن حصاِر غزنه ام

 من زاده ی کاللی وازشھِر ُکھنه ام
 اوالده ی اصيل ووفاداِر غزنه ام

 با آب وبا ھوای خوشش پرورانده ام
غزنه امتا زنده ام ھميش مد دگار   

 
سويدن ١٣٩٢ثور٩  

 



(١٤٣) 

 

 دلداده
 

 با نگاِه چشِم فتانت خرابم می کنی
 با تغافل ھای نازت درعذابم می کنی

 گردمی سوی تو می آيم برای ديدنت
 ھرزمان بر ترِک کويت درشتابم می کنی

 چون نسيم ازطَرِف کويت بردماغم می رسد
 بی مھابا غرق درعطِر گالبم می کنی

مقابل می شوم ھرقدر بسيار من با تو  
 بيش دور ازمکتب ودرس وکتابم می کنی

 با تغافُل می ُربايی ازتَنَم تاب وتوان
 با نگاھای پُراز مھرت به تابم می کنی

 می فريبی بار بارم با نگاِه دل فريب
 ِصرف از دلداده ھای خود حسابم می کنی

 بر دلم نزديک ھستی ليک دوری از نظر
می کنی تا به کی درانتظاِر اين َسرابم  

 خود به بزِم خوبرويان غرِق شادی وُسرور
 روز وشب از بھِرچه چشِم پُرآبم می کنی

 بُرقع می پوشی سياه وچشِم زيبا در کمين
 تا به َکی ديوانه از پُشِت ِحجابم می کنی

 
سويدن١٣٩٢ثور ١٣  

  



   (١٤٤) 

 

 گوھِر ناب
 وطن ومادرم دوگوھِرناب

 زينت وزيِب زندگيست به من
ی شانِعزت واحتراِم ھردو  

 بس ضروری والزميست به من
 اَرج برھردو ميگذارم چون
 ھردو سرمايه وخوشيست به من

 ھردو آغوِش پُرمحبِت شان
 بَرتَرازھرمحيِط زيست به من

 
 ھرپيامی زسوی مام ووطن

 درس ازصلح ودوستيست به من
 آنچه را يافتم زسوِی وطن
 رسم وآداِب زندگيست به من

 تحفه ازآب وازھوای وطن
م سالمتيست به منصحت وھ  

 ناِم شان برزبان چو می آرم
 ھمه نيرووتازگيست به من

 
 دور ازآغوِش مادر ووطنم

 ارزِش زندگی زچيست به من
 اولين حرف مادرم آموخت

 حرِف شيريِن فارسيست به من
 ازسوی مادرم يکی ديگر
 درسی ازصدق وراستيست به من

 اين ھمه افتخار وناِم بُلند
ست به مننيست زانھا مگر ِز کي  

 



(١٤٥) 

 

 ُجزھمين مادروھمين ميھن
 روِز بَد َکی کسی گريست به من

:با امينی به يک صدا گويم  
 ُجزھمين ھا که ھيچ نيست به من

 
بيمارستان١٣٩٢ثور٢٠  

 شھر ايستاد سويدن



   (١٤٦) 

 

 دروديواِرشکسته
 خاِل سياه وگيسوی چون مار يکطرف

 دل درقفس چو مرِغ گرفتاريکطرف
شیھرروزوشب تغافل و ھرلحظه سرک  

 ھردم جفابه حا ِل دِل زاريکطرف
 درمانده من نشسته به راھش به صداميد

 اوبی خيال ازھمه سرشاريکطرف
 ھرلحظه اوست انجمن ارای بزِم غير

 تنھامنم به يکدِل بيماريکطرف
 رنگم ببين چوبرگِ خزان زردوزارشد

 برچھره ام زخسته گی آثاريکطرف
 ويرانه گشته خانه ی دل درفراق او

شکسته وديواريکطرف َدريکطرف  
 اوبی تفاوت است به من وزندگيی من

 من بادِل شکسته خريداريکطرف
 معشوقه ھرکجاست به نازوکرشمه است

 بيچاره عاشق و غِم بسيار يکطرف
 در دشت خشِک بی بر وبی باِر عاشقی

 گل يکطرف فسرده وگلزار يکطرف
 

 دريکطرف امينی وغمھای روزگار
فتصويِردلنشيِن ُرِخ ياريکطر  

 
٢٠١٢اګست سويدن   



(١٤٧) 

 

عیربا   
 ای که در راِه خدا رفتی ثواب انداختی
 بھِر آ ن ُگم کرده گان َِره ظناب انداختی
 در بيا بان خا لِقت پاداش می بخشد ضرور
 چون تو نيکی کردی و آنرا د ر آب اندا ختی

* * * 

 درد وطن که ھيچ به درمان نمی رسد
 زيرا که کار صلح به سامان نمی رسد

حرفھا دروغ وھمه وعده ھا دروغچون   
 اين جنگ واين فساد به پايان نمی رسد

* * * 

 

ھا دوبيتی  
 بنال ای نی که من غم دارم ھر روز
 غِم بسيار يا کم دارم ھر روز
 کنم انديشه بر فردای ميھن

 خبر از راکت و بَم دارم ھر روز
* * * 

 
 وطن يا د ت به من ھردم گراميست

ميست زبانت بھِر من شيرين کال  
 بِنازم ھر زمان خاِک َرھَت را
 که اين ھم بھِر من واال مقاميست

* * * 



   (١٤٨) 

 

 
 

 درروز خاطراتش ھمرای من بَُود
 شب ھمدمم چو اشِک من وآِه من بَُود
 ھرھفته چند بار دوچشمم به راِه دوست
 ھرماه کوی دوست گذرگاه من بَُود

* * * 

 کم گوی سخن وليک پُخته
 پُرگفتِن تو کمال نَبَُود

نيست نشاِن پُخته بودنمع  
 درواژه و قيل وقال نبود

* * * 
 

 وطنم سخت پريشان شده است 
 بی کس وبی سرو سامان شده است

 ازبسی ظلم وجفای دولت
 ھمه زين ُملک گريزان شده است

* * * 
 اين دوره ی زور وَزر که دايم نَبَُود

 
 دايم کــه فســاد واين جـرايـم نَـبَُود

الی ھست يک ھفته وماھی ويکی س  
  تاَحشر بـسا ط ظـلم قـايـم نَبــَُود

* * * 
 صلح می خواھيم اماجنگ ميگردد فزون
 طالِب عدليم اما ظلم شد ازَحد بيرون

تا آرامشی يابيم ما کوشاييمبيش   
 ليک ھردم بچه زيِر پاست آب اندرگلون

* * * 



(١٤٩) 

 

 وطن ويران زدسِت ماست يا بيگانه يا ھردو
زوالنه يا ھردوبه پايش جنگ زنجير است يا   

 ِستم از داخِل خاک است يا از آنسوی سرحد
 شريک ُجرم افغان است يا بيگانه يا ھردو

* * * 
 َمَرو دور ازبرم تو دربرم باش
 به تنھايی چوياروياورم باش
 بِنِه دسِت نوازش بر سِر من
 به بيماری کناِر بسترم باش

* * * 
مھر می پاشداين زن است آنکه   

پسرشبرسِرراِه شوھر و  
 ھم زشوھر ھمی بَّرد فرمان
 ھم به درِد پسر بَُود درمان

* * * 
 ھستی تو رحيم بی نھايت يارب
 درراست َرھم بکن ھدايت يارب
 برطاعت خود حوصله بسيارم ِده
 تا کسب کنم اگر رضايت يارب

* * * 
 

 بنال ای نی که شيون دارم ھرروز
 غِم ابنای ميھن دارم ھر روز

انتماِم مردِم بادرد افغ  
 ھمان دارند کان من دارم ھرروز

* * * 



   (١٥٠) 

 

 آرامِش خلق را ربودن تاکی
 يا قدرت وزور آزمودن تا کی
 بيماِر وطن دوا ودرمان خواھد
 دردو غِم مردمان فزودن تا کی

* * * 
 

 با خلق خدا مباش نا سازھميش
 نيکی بکن وبه دجله انداز ھميش
 روزی اَگَرت َمدد ضرورت اُفتَد

تو دمسازھميش خلقی بَُود ھمره ی  
* * * 

 
 اال مادر ترا من دوست دارم
 ترا بر ناِم يک زن دوست دارم
 تو ازھرچی به من باالترينی
 ترا ھمساِن ميھن دوست دارم

* * * 
 

 يارب تو مرا قريِب قرآن گردان
 قلبم تو به نور خود چراغان گردان
 ازبنِد غرور و ِکبرم آزاد بکن

 پُر طينِت من به نوِر ايمان گردان
* * * 

 
 من عاشق و دوستداِر خاِک وطنم
 توصيفگِر دجله ودشت وَدَمنم

 حرفی نبرايد به جز ازوصِف وطن
 تازنده ام ای ھموطنان ازدھنم

* * * 
 



(١٥١) 

 

 بد عھدی ازصفاِت انسان نَبَُود
 ُجز اَوفو بَِعھِد ُکم به قرآن نَبَُود
 ما جمله به پيرويی اين راه رويم
دچون حرِف درست بھتر ازآن نَبُوَ   

* * * 
 

 درد وطنم به ھرزمان خواھم گفت
 چيزی که حق است با بيان خواھم گفت

 تازنده ام ھرگز نرود ازيادم
 گفتم گويم وھم چنان خواھم گفت

* * * 
 

 صد ملک ديگر به شھرکابل ندھم 
 خاروخِس آن به صد چمن گل ندھم 
 شوروَشِر مرغکانش آراِم دل است
 َصوِت َزَغنش به ساِز بلبل ندھم

* * *  
 

 درد است به جاِن ُملک درمان کی کند
 اين َدوِر فساد وظلم پايان کی کند
 يارب مددی که ياور وياری نيست
 جزذاِت تو مشکالت آسان کی کند

* * * 
 

 گرحرارت نبَُود آب نجوشد ھرگز
 باد گر می نََوَزد بُته نَُجنبد ھرگز
 علتی ھست به واقع شدن ھرمعلول

رويد ھرگزتا که آبی نَبَُود سبزه نَ   
* * * 

 



   (١٥٢) 

 

 وطنم دستخوِش چنگِ ُعقابان شده است
 مردمم نا خوش وبيچاره وحيران شده است

 سالھا شد که زظلم وستِم جباران
 از وطن دور بسی مردم افغان شده است

* * * 
 

لک گناھکار معلوم نشددرمُ   
 آدم ُکشی برقصاص محکوم نشد
 قربانيی جنگ بی گناھان وھنوز

ده ی شوم نشدُدور ازوطن اين پدي  



(١٥٣) 

 

 

 

ش دوم  
صاید  

 

 



   (4) 

 



(١٥٥) 

 

 

شيرازی به استقبال شعر حافظ  
 

 صلح می آ يد ِدگر در ملک افغان غم مخور
 َدوِر استبداد می آ يد به پايان غم مخور

 ِديرَکی می ماند استبداد و استبداديان
 سخت می گيرد چو آِه بيگناھان غم مخور

 شادی وآباديی ما بعد از اين آيد به خير
يگردد ز ميھن زورمندان غم مخوردور م  
 دوستی آيد به ملک ما به جای دشمنی

 بيش ميگرد د به ما زين بعد امکان غم مخور
 سالھابگذشت ليکن غير غم شادی نبود

 شاد ميگردد د ل ما چند چندان غم مخور
 ھرکسی خود جاه زد بی جا چو خدمتگار خلق

 پرده بَرشد چھره ھا شان شد نمايان غم مخور
ر ُکشتار وقتل بيگناھان ساده نيست اينقد  

 در قيامت می شود پرسان زايشان غم مخور
 ھرچه در اين چند سالی بيش شد بر ما جفا

 اين تبه کاران روند از بين مايان غم مخور
 جنگ افروزان ِدگر از صحنه خارج می شوند

 باز می يا بيم شادی ھای دوران غم مخور
نآفتابی می شود ھرکار ميھن بعد ازي  

 ختم گردد َدوِر سازش ھای پنھان غم مخور
 



   (١٥٦) 

 

 مردم نا اھل از دولت به يکسو می شوند
 

 کارھا ميگردد از اين بعد آ سان غم مخور
 گر ھمه کو شيم در آ باديی ميھن زجان

 می شود ويرانيی ما باز عمران غم مخور
 ُگم شود کين و کدورت می شود غرِق خوشی

وربيوه و بيچاره گان وھم يتيمان غم مخ  
 ھاله ی اميد در دلھا چراغان می شود

 گرم ميگردد تنور بی نوايان غم مخور
 سردی وپژمرده گيی جنگ برما بيش شد

 تا ابد باقی نمی ماند زمستان غم مخور
 می شود سرسبز ديگر دشت ودامان وطن

 خارزارش می شود از نَو گلستان غم مخور
 گرچه سالی چند شد دررنج و زحمت خفته ايم

َکی ماند اين حاِل پريشان غم مخورتا ابد   
 خالِق عالم امينی مھربا ن وناظر است

 نور می بخشد به آن چشمان گريان غم مخور
 

 :ھموطن مايوس بيش از اين مشو حافظ بگفت
 (ھيچ راھی نيست کانرا نيست پايان غم مخور)

 
سويدن٢٠١١سپتمبر  



(١٥٧) 

 

 مغفرت
 ای عزيزان گـفتـِم تان بـا ربـا ر  

ـد شکـــِرِکـرِدگــا رتا بجا آريـ  
 چون شما ھا زند ه ومن مرده ام

 را ه دين را پيش گيريد ھوشيا ر
 پيش از آن کزکا روان يکسو شويد

 رھرويد ھردم به را ه حق عيا ر
 تا قيا مت ھيچ کس پا يند ه نيست

 درفنا آخر بود اين روزگا ر
 نيست دنيا سر به سر بھِر سرور

 شاديی دنيا نبا شــد پا يد ا ر
 ِبه نبا شد تکيه بر دنيا ی دون

 چون متا عی نيست دنيا جز غبار
 ھرنفس شيطا ن فريِب تا ن دھد

 زانکه ملعون است اونا يد بکار
 از ره ی شيطان که دوری بھتر است

 درره ی رحمان ببا يد استوار
 ھيچ نتوانم کنم اکنون به خويش

 زا نکه ھستم در دِل خاک انحصار
ری به جاکرده ام من َکی چنان کا  

 تا بما ند بعِد مرگم يا دگا ر
 ِکشت بـھـر آخـرت دا رم قلــيل

 دسِت خا لی ھستم و روز شمار
 غرق من در بحِر ُعصيا ن بود ه ام

 نزِد َرب با شد مرا َکی اعتبار
 نيست يک صا لح عمل در عمِرمن

 تا کنم باری به آن من افتخا ر
 فرِض خودرا کی به جا کردستمی

ه ی حق پا يد ارچون نبودم در ر  
 رفته ام کی من به را ِه مستقيم

 انکــسا روانکـــسا ر وانکســــا ر
 



   (١٥٨) 

 

 طوِل عمرم حرف بودی بی عمل
 چون نبود م من به حرفم استوار

 کن رھايم يا رب از شرمند ه گی
 ھم درين دنيا و ھم روزشمار

 غـافـل از ِدينم به دنيا بود ه ام
 در عمل کرد ن نبود م پا يد ار

الھی در گـذ ر از ُجــرِم مـنيا   
 زانکه ھستی ھم غفورو ھم غفار

 کرده ام زشتی به دنيا بيش من
 ِده نجاتم از پلِشتی ھای نا ر

 ُجرِم من ھرچند بيش از حد بود
 پيش فضِل تو نيا يد در شما ر

 زانکه تو بر بند گان بخشند ه ای
 بخش ُجرم من ھم ای پروردگا ر

بکن مرِگ با ايمان به من ارزا ن  
 کن رھايم ازگزند روزگا ر

 ھــم عــذاِب قــبررا آســان نـمـا
 چون تو رحمانی و من اميد وا ر

 َکی مرا بودی عمل در راه حق
 قبله را ھر چند کردم انحصار

 آرزودارم اگر بخشايدم
 خالق َکون ومکان رِب غفار

 تُربتم را ديده ازمن مگذريد
 ازدعای تان مگر يابم قرار

رق دربحِر گناهزانکه ھستم غ  
 گريه نکشايد ِگِره ازھيچ کار

 ازخدا خواھيد َکز اِلطاِف خويش
 عفو عصيانم کند پروردگار

 چون امينی خواھم از دربار تو
 برتو خوشنودی وبرخود رستگار

 
٢٠١١سويدن نومبر  



(١٥٩) 

 

صايب تبريزی به استقبال شعر  
 اتفاق ای ھموطن تا دشمنان را سر زنيم

ويرانگر زنيم آتش اندر ِخرمِن آن خيلِ   
 بيش نگذاريم ويرانی شود درملِک ما

 بھر آباديی ميھن آستين ھا بَر زنيم
 خواب غفلت بيش گشت وکاھلی ديگر بس است

 خِط بِطالن بعد از اين بر بالِش وبستر زنيم
 در سِر ما شور و ارمانی زآزاديست تا

 رفته بيرون از قفس اين سو و آ نسو پَر زنيم
ھمِت خود را بلندخيز يکدم تا بسازيم   

 بوسه برُرخسار آن ماِه پری پيکر زنيم
 ھمتی تا خود ِکفا سازيم خود از چارسو

 تا به کی چشِم طمع بر اين درو آن در زنيم
 سالھا شد مردم ما درفغان وناله اند

 مرھمی برقلِب افگار و دو چشِم تَر زنيم
 بِه بَُود گر قلب ھا ودست ھا با ھم شود

لم دست ھا بر سر زنيمتا کی از جوِر مظا  
 دسِت ارباِب غرض را از وطن کوته کنيم

 سيليی برنوکراِن يوروودالر زنيم
 چون ھمه بيگانگان انداخت ميھن را به خاک

 بر دو چشِم اَھِر من يک مشِت خاکستر زنيم
 جنگجو و جنگ افروز و ھوا خواھان جنگ

 را به ھم يکجا ودور از ساحه ی خاور زنيم
مِع علم را روشن کنيمبھِر محِو جھل ش  

 چنگ از ھر چارسو بر دانش ودفتر زنيم
 از خدا خواھيم يک آ رامش و يک صلح را

 َکوِس قطِع جنگ در سر تا سِر ِکشور زنيم
 



   (١٦٠) 

 

 خويش را ازحالت بيچاره گان آ گه کنيم
 گاھگه سر بر حريِم مرد ِم ابتر زنيم

 گفته برحق ای امينی صايِب تبريز اين
ی تکيه بر بستر زنيمچون زناِن پير تا ک  

٢٠١١سويدن نومبر  



(١٦١) 

 

 باھمی
 ای شير زِن افغان برخيز به پا ديگر

 عمرت گذران زين بعدبا صلح وصفا ديگر
 ِميدان که وطن امروز در چنگ بال مانده

 بر گير حق خود را از چنگ بال ديگر
 مپسند به خود ھرگز اين عاجزه بودن را

 خود بر صِف شيران زن زورت بنما ديگر
ير شدی بسيار افُسرده و آ زردهتحق  

 خود را تو رھا ميُکن زين ھيچ بھا ديگر
 يک لحظه تعمق کن کز مرد چه کم داری

 مگذار تو مردت را فرمانروا ديگر
 حرفھای دروغين را ھرگز تو مکن باور

 مگذار فريبندت با َسفَسطه ھا ديگر
 با نام تو حيف وميل بسيار شود ھرروز

به ھوا ديگرمگذار رود بی جا پولھا   
 تاکی تو چو يک جنسی وابسته به مرد ھستی

 خود غيرت وھمت کن َشو مرد نما ديگر
 خواھی چو حق خود را اين ھيچ گناھی نيست

 مگذار حق خود را بی چون وچرا ديگر
 خوب است که بگذاريد دستی سِر دسِت ھم
ديگر)ما(نبَُود باشيد چو)تو(و)من(بھتر   

نت رااز منطقه بر چينيد انواع خشو  
 سازيد رھا خود را از ظلم وجفا ديگر

 باشيد ھمه چون مردان ذی حق به زمام ُملک
 در گوشه نه آرا ميد چون عاجزه ھا ديگر

 چون ھست حقوِق تان يکسان به حق مردان
 مگذار فروشندت ھمسان متاع ديگر

 



   (١٦٢) 

 

 معنيی سخن اين نيست ای مادر وای خواھر
 کز بی ِخَردی خيزيد بيھوده به پا ديگر

 برجاست زن و شوھر جان وتِن ھم باشيد
 ھمکار به مردت باش تو درھمه جا ديگر

 گر نيک بانديشد شوھر به حقوق تو
 با خوبی و نيکی کن َدينش توادا ديگر

 ُکن ُحرمت واِعزازش ھم بيش بده نازش
 با آمدِن شوھر برخيززجا ديگر

 با لطف وکالِم خوش با او به تفاھم شو
ه بخواه ديگرھم با ھميی اورا گھگا  

سويدن٢٠١٢مارس٨  

 



(١٦٣) 

 

 َرِه فاَلح
 چه حالتی که زيکسو رِه فالحی نيست

 زيکطرف سخن عدل و داد خواھی نيست
 عجب که ُکشتِن انسان زافتخارات است

 که بھر قاتل وجالد ما جزايی نيست
 زدرد ناله مردم به آسمانھا رفت

 ولی بروی زمين ھيچ ھمصدايی نيست
روزھای ديگر به عيد وجشن وبه نوروز و  

 دمی خوشی به جز ازدرد و اشک و آھی نيست
 چو بيش دولتيان دشمنان عاطفه اند

 اميد لطف زاوشان به قدر کاھی نيست
 به غير خود سری وبھر خود زر اندوزی

 به نفع مردم بيچاره ھيچگاھی نيست
 ھمه زصلح بالفند ولی به دور جھان

 زرحم و لطف و مرَوت يکی نگاھی نيست
دروغين صلح می خوانند شعار ھای  

 نصيب مردم ما ھيچگه فالحی نيست
 مشاوران وسخنگوی ودست ياران بيش

 بلند عايد شان کارشان چو کاھی نيست
 سخن دروغ حکومت خالف و کار خالف

 به جز خالف َروی ديگر ھيچ راھی نيست
 ھمه تباھی وويرانيی که شد به وطن

 به نزد اھل غرض ھيچيک گناھی نيست
ه غلط رھنمون شود ماراھمه به را  

 به نزد ھيچ کسی فرِق راه و چاھی نيست
 به صدر تکيه زده قاتالن مردم ما

 که از گذشته ی شان ھيچ انتباھی نيست
 



   (١٦٤) 

 

 ھمه به قدرت و با زور خويش مينازند
 کجاست آنکه طرفدار ِعز و جاھی نيست

 سوار دولَتِيان روی مرکِب خويش اند
تدوام دولت شان ھيچ جزتباھی نيس  

 ُکجاش دولت اسالمی و عدالت ھست؟
 که جاه و ِحشمت شان کم زپادشاھی نيست

 به َدور َدوِر وطن گر ُگذر فتد ما را
 کجا بَود که درآن ُدزِد نيمه راھی نيست

 به دشت وبوم وبَر ُملک ما زَوفرِت جنگ
 بجای ھرگِل زيبا به جز گياھی نيست

 وطن کنون به سيه شام تار ميماند
صبح ھيچگاھی نيستاميد روشنيی   

 به داِد مردِم ما ای خدا تو دادرسی
 که غير درگِه اميدت ھيچ راھی نيست

 زُجرم ما بُگدر چون تويی رءوف و رحيم
 ِد گر اميِد رھايی ما الھی نيست

سويدن٢٠١٢مارس  

 



(١٦٥) 

 

 ياران ھمه رفتند
 

 بيگانه وبيگانه پرستان ھمه اينجاست
 مردان وطنپروروياران ھمه رفتند

بَِد ماست که در ُملک دليراناز بخِت   
 نامرد بجا مانده عياران ھمه رفتند

 ازظلم و ستمکاريی اين دولت خود کام
 ُجز تخم و تَباری زَغداران ھمه رفتند

 ترک وطن وخانه ومردم نبود سھل
 از خودسری وظلم جباران ھمه رفتند

 آنانکه نمودند ھمه باَور به گِپ صلح
تندزافسونگريی بيِش مکاران ھمه رف  

 ازصحنه بيرون گشت ھمه مردِم دانا
 بودند گل امروز چو خاران ھمه رفتند

 ازصلح فقط نامی وباقی ھمه جنگ است
 ازلطِف ھمين جنگ تباران ھمه رفتند

 بی تجربه و بی ھنران شد َسِر قدرت
 درکار وطن تجربه کاران ھمه رفتند

 مرکز چو به بی عاطفه ھا شھر قَطَر شد
ان ھمه رفتنديک خيل زبيگانه تبار  

 اينجا ھمه حاضر بفروش وطن ھستند
 با نام وطن اَرجگذاران ھمه رفتند

 اکنون که درين ُملک بال ديده ی افغان
 پامانده زياد است سواران ھمه رفتند

 تاريخ وطن دستخوِش دسِت َخسان شد
 بر فرِق وطن تاجگذاران ھمه رفتند

 نی بلبل و گل ھست نه پروانه وشمعی
فصل بھاران ھمه رفتندچون تازه گيی   



   (١٦٦) 

 

سرووَسمن ُخَرميی پيش نماندهدر  
 از صحِن چمن نقش و نگاران ھمه رفتند

 يک بوی خوشی نيست که آيد به مشامم
 واحسرت و افسوس عطاران ھمه رفتند

 درسوگِ به خون خفتِن مرداِن وطندوست
 داغ است دِل ال له که ياران ھمه رفتند

 صدحيف که ياران وطندوست بُِخفتند
رياد که آن حوصله داران ھمه رفتندف  

 ھرچند تنی چند زتاريخ نويسان
ھمه رفتند) غباران(و) بھزاد( و) کاتب( چون  
نی که به تاريخ گواه اند ھستند کسا  

 َمپسند که تاريخ نگاران ھمه رفتند
سويدن٢٠١٢مارس  



(١٦٧) 

 

 ميھِن تنھا
  مانده استبيکس وبی دست وبی پا                ميھنم تنھای تنھا مانده است

د او بھِر پالِن ديگریکوشَ                       دست و پايش شد ازاِن ديگری  
 سرفرورفته به پای ديگران                     کرده خو حال وھوای ديگران

ا افتاده اندپناکسانرا پيِش                         َکس ھمه از او جدا افتاده اند  
نی که صاحب اختياری می شود          ی شودنِی به اعمارش که کاری م  

ھم به اھريمن عنانش می دھند                  ھيچ سودی نِی زيانش ميدھند  
يک طرف با حرف ُخرسندش کنند           يکطرف ھرروز دربنَدش کنند  

جنگ ِورِد صبح وشامش کرده اند        صلح را بی جا به نامش کرده اند  
باخبرازحال واحوالش نشد                      لش نشدھيچ کس ھمدرد برحا  

رھمی برقلِب افگارش نشدم                  ھيچ کس دلسوَزش ويارش نشد  
کاردرا دراستخوانش می کنند               ھرکسی دردی به جانش می کند  
سوی نا بودی روانش می کنند                راکت وھاوان نشانَش می کنند  

درِد بی درمان درجانش نمود                    آمد بيش ويرانش نمودھرکه   
چند تن بی مايه ھا ويران نمود                ُملک را ھمسايه ھا ويران نمود  
پس چه وقتی فکِر عمران می کنند            تاھنوزھم ُملک ويران می کنند  

ی صلح وصفا َکی می روند ازره                   بادِل پُر ازوفا َکی ميروند  
خاص ازبھِر خدا َکی می روند                    بھر تکبير ودعا کی ميروند  
ازَرگِ جانش بخورد  یقطره خون                ھرکه آمد دانه ونانش بِخورد  

ناِم بد را باِر دوشش می کنند                ساکت وسرد و َخموشش می کنند  
ھمره ی دشمن غالمش می کنند                ده اندترک ديگر احترامش کر  
گلشنش غرق است بيِن خارو خس                 اعتنا بر او ندارد ھيچ کس  

جامه ی اَسَود به دوشش می کنند          خالی ازجوش وخروشش می کنند  
اوَکر ُشَدستی پرده ھای ساِز                        ھيچ کس می نَشنََود آواز او  
حالتش امروز از دی شد بتر                        با ھمه َخيراِت دنياِی ديگر  

بازھم چون لقمه درکاِم نھنگ                می فرستنَد ش طرفداراِن جنگ  
دررھی تاريک وبس دورودراز                می فريبندش به نام صلح باز  
مردم ازُحکاِم شان آزرده است                  کارھا دايم به پشِت پرده است  



   (١٦٨) 

 

جمله را دلريش ميخواھند وبس      زانکه اوشان خويش می خواھند وبس  
ھريکی ازديگری قارونتر است          مال شان از يکديگر افزونتر است  
ردا وازروِز جوابفنی غِم                     نِی غِم دی و نِی ازروز حساب  

نی به قانون اعتنای شان بَُود                       دنی ز اسالم اطالِع شان بُوَ   
برمناِل خويش ُمدغم می کنند             ھرچه پيش آيد به خودَضم می کنند  
نيست راضی مردم ازاعمال شان          حِق ملت گشته ھم چون ماِل شان  
با ھوس چون شير مادر می خورند        حق مردم را سراسر می خورند  

امرو نھيش را به ھرجا می برند                  ديرينه باال می برند د شمنِ   
خود سری ھا را دمادم کرده اند               خويش را ُمختاِر عالم کرده اند  
   سوی نا بودی روان ھستند وبس               حاميی آدمُکشان ھستند وبس
و بی پا مانده است بی کس و بی دست        ميھنم تنھای تنھا مانده است  

روار راگفت امينی ذره ازخ  
اِصرف از اِمسال و ساِل پارر  

سويدن ٢٠١٢جون  



(١٦٩) 

 

 دوستی وبا ھمی
 ما که انسانيم واوالِد بشر
 دوستی ورزيم ما با ھمديگر

 زيست درھر گوشه گر داريم ما
 ھرچه کسب وپيشه گر داريم ما

 وز کدامين گوشه ی دنياستيم
 بازھم فرزند يک با باستيم

 چھره ھای مان به ھر رنگی که ھست
 در صدای ما ھر آ ھنگی که ھست

 ھرزبانی گر تکلم می کنيم
 حِل مطلب را به مردم می کنيم

 پَيرِو ھر دين و آ يينيم اگر
 يا زباال يا زپايينيم اگر

 ھرکجا واقع نگر باشيم ما
 چون نھال با ثمر باشيم ما

 ازچه رو حاضر به َشر باشيم ما
ر باشيم مايا خالف يکديگ  

 َوز بدی ھا درحذر باشيم ما
 جسم وجان بر يکديگر باشيم ما

 درَمَدد باشيم ھمرای ھمه
 گل بريزانيم درپای ھمه

 زانکه ما اوالده ی يک مادريم
 درحقيقت زاده ی يک مادريم

 گر پسر ھستيم يا دختر ھمه
 آمديم اينجا زيک مادر ھمه

 
 
 



   (١٧٠) 

 

 فرِق مرد وزن نباشد درسرشت
چی باشيم زشت باز بازن بھرِ   

 مردو زن شد ھردو باِل زنده گی
 ھردو مسئوِل سواِل زنده گی

 مرد بی زن نا مکمل می شود
 زنده گی اش ھيچ وُمھَمل می شود

 نظم وخوبيھاش درھم می شود
 کيف وزيبايی ازآن کم می شود

 
 فرِق مرد وزن چرا اين سان بَُود
 ناِم زن بھِر چی بَد عنوان بَُود

باشيم ماھمدل وھمدرِد ھم   
 يار درشادی و غم باشيم ما

٢٠١٢سويدن اګست   

 



(١٧١) 

 

 تقبيح
جنگ است برما چون ُوبارت    تا به َکی  تا به َکی تقبيح وتاکی معذ  

 ای وکيالن ووزيران ورييس    ھمره ئ ما ايد يا ازما جدا
 کارھای تان برای ما که نيست      بيش ميرقصيد با ھمسايه ھا

می جوييد نفع خويشرا زانکهن     نفع مردم نيست درسرلوح تا  
وِر خود جمع کرده ايد    نيست ديگر کس به قدرت ُجزشماچند تن را دَ   

 خود به طالب بی سبب چسپانده ايد   نيست آنھا داعيان صلِح ما  
 آنکه در ھر لحظه انسان می ُکشد    باُو شان صلح است کاِر نا بجا 

يد خد مت يا ھواادعای خدمت اَر داريد بيش   درزمين کرد  
 قدرت ازقانون شکن تا کی بَُود     بی خبر بھر چی غفلت تا کجا
 ازچه درکابينه نايد تازه ھا     مھره ھای ُکھنه تا کی جا به جا
 آنکه صلِب اعتمادش می کنند   باِر ديگر ازچه ميگردد صفا
 اين ھمه تشکيل درھرچارسو     بھِر خدمت اند يابھِر َدغا

ود با گوش جان    شيون وفريادوآه ناله ھاھيچکس می نشن  
 تاچه وقتی ظالمان باال روند    حِق مظلوم است تا َکی زير پا
 مردم ماھيچ آرامش نديد     ُجزھمين ُکشتار وقتِل بَرَمال

 ھرچه ملت بيش قربانی شده    نيست دولت را به ملت اعتنا
دواماھرگزنگرديده  حرِف خالی شد ھزار اندر ھزار    دردِ   

 تا به کی با نام صلح و آشتی      دروطن آريد ھرد م ماجرا
 اين کجايش صلح است و آشتی     ملتم ھرروز ميگردد تباه
 ميھِن زيبا وپُر گلگشت را     کرده ايد حاال چو يک ماتمسرا
 ھستی ودارونداِر ُملک را    شيِر مادرسان ببلعيد ازھوا

ه نَيرنگ است امروز وصبااين چ     کنيدخاينان تعويض با خاين   
يت می کند    نيست بھِر خاينان ما جزا؟ خاين ازخاين حما  

 ازچه اينسان بی تفاوت گشته ايد     تا به کی مجرم نمی بيند جزا
نسِل ماديگری؟     ُجزھمين ُکشتار وقتل  راهِ نيست بھر صلح   

 قدرتی گر نيست مردم را به کف     تا چه وقتی نيست ترسی ازخدا
وغافل از روز جزا خيا لی تفاوت تا کی ازروز حساب    بی ب  

مانقص دررفتار واعمال شنقص درقرآن ودر اسالم نيست       
سويدن ٢٠١٢سپتمبر  



   (١٧٢) 

 

بی زبان تاريخِ   
 تاريخ بی زبان است باالحصاِرَغزنه

 مملو ِزداستان است باالحصاِرَغزنه
 بسيارحاکمان را برصدرھا نشانده

االحصاِر غزنهمنِزلگھی َشھان است ب  
 ويرانگريی چنگيزرا خود به چشم ديده

 افسرده بيش ازآن است باالحصارغزنه
ھالکو او درامان نمانده غارتاز  

 پيوسته درفغان است باالحصارغزنه
 بار ديگر چو ميزد آتش عالوالد ينش

 شاھد ازان زمان است باالحصارغزنه
 خوب وبِد زمان را بسيارديده ديده

ت باالحصارغزنهراوی ِز ھرزمان اس  
 برروِی دشمنان تير زانجا شليک گشته

 حقا که قھرمان است باالحصارغزنه
 يک عمر مردمانرا ھمچون حصاربوده

 بانام وبا نشان است باالحصاِرغزنه
 تاريخ حفظ کرده نامش به قلب ھردم

 يک نامَورمکان است باالحصارغزنه
ِل نيک وبد راازھم تميزکرده اعما  

ت باالحصاِر غزنهشاھد به ھرزمان اس  
 يک عمرَشوَکتَش بود ارج و صالبتش بود

 حاال ديگر خزان است باالحصاِرغزنه
 شمشاد قامتش بودبرحق شھامتش بود

 خوشنام ھرزمان است باالحصاِر غزنه
 آن پيکِر بُلَندش ازَجوروغم خميده

 اکنون چو يک کمان است باالحصارغزنه
 عمرش درازبادازيرا چوخاِرسختی

نان است باالحصاِرغزنهبرچشِم دشم  
 چون زاده شد امينی بردامِن حصارش
 در ِذھنش ھرزمان است باالحصاِرغزنه
سويدن ٢٠١٢اکتوبر ٢۴  



(١٧٣) 

 

!وطــن   

ميھن می نويسم. به وصفت شعر  
 ھمه وصف ترا من می نويسم

 قلم را نيست يارای نوشتن 
 چو گويم وصِف ميھن می نويسم

 به ياد روزگاراِن قديمت
گلشن می نويسم که بودی ھم چو  

 توصد تعريف وصد افسانه داری
 وليکن اندکش من می نويسم

 به ياِد نوبھاراِن قشنگت
 ھم از گل ھم زگلشن می نويسم

 ھم از آب وھوای خوشگوارت
 ھم ازسروو زسوسن می نويسم

 زمرداِن دلير وسلحشورت
 برای حفظ ميھن می نويسم

 شدم پرورده ی آب وھوايت
يسمزدشت وکوی وبَرزن می نو  

 نباشد سوژه ی بھترکه شعرم
 به ناِم تو ُمَزيَن می نويسم

 تعھد کرده ام تا زنده ھستم
 فقط برياِد ميھن می نويسم

 ازان تاريِخ پُربار وزرينت
 سراسر صاف وروشن می نويسم

 ِزُجمِل افتخاراِت گذشته
 ھم ازعلم وھم ازفَن می نويسم

 
 
 



   (١٧٤) 

 

 به ھرجا ناِم زيبای ترا من
می نويسمديارو مام ومامن   

 بھشِت روی دنيا گر بپرسند
 فقط نام ترا من می نويسم

 ولی باصد تاسف ازکنونت
 زغارت ھا وکشتن می نويسم

 زسوی زن ستيزان چند ساليست
 خشونت ھاست بر زن می نويسم
 به نامت ارج نگذارند ھرگز
 فروشندت به دشمن می نويسم

 زجنگِ بی ھدف ازچند سالی
 چو بيماريی ُمزمن می نويسم

 زغصب مال ودارايی مردم
 زويرانيی ميھن مينويسم

 به دشمن می فروشندت چه سازم
 شدم زينکارغمجن می نويسم

 ھمه ابنای تو آواره گشتند
 غم و درد ترا من می نويسم

 يکايک حرف وھربيتی زشعرم
 حقيقت است چون من می نويسم

 
سويدن٢٠١٢نومبر  



(١٧٥) 

 

 عنواِن صلح
 

 گرگ را بر رمه چوپان ساختن
ان طُعمه ی آن ساختنگوسفند  
 چند تن ازعامالِن جنگ را
 قھرمان ومرد ميدان ساختن

 خويشتن را واجِد ھر امتياز
 ديگران بيرون زميدان ساختن

 دولِت بی پا وبی بنيادرا
 بازرو بازورچاالن ساختن

 با تعھد ھا ونيرنگ و دروغ
 دولتی ازخيِل دزدان ساختن

 چند تن ازرھزناِن ِحرفه يی
نگھبان ساختنرا به دارايی   

 چند تن محدود غرِق نعمت و
 مابقی را زار وناالن ساختن

 کار را بھِرفريب مردمان
 پشِت درِب بسته پنھان ساختن

 دشمِن ديرينه را باال زدن
 ھموطن را بيش ويران ساختن

 حرف ملت نشنوند اما بجا
 حرف پاکستان وايران ساختن

 باعملکرِد غلط ازچندسال
نلی آزرده ھرآن ساختصدد  

 ھردم وھرلحظه ازقانون ِملک
 سرکشی ھارا فراوان ساختن

 نام آبادی وسرسبزی وليک
 کشوِرآباد ويران ساختن



   (١٧٦) 

 

 انتحار وانفجارھرروز وشب
 ازتظاھُر ديده گريان ساختن

 
 ظلم بر مردم رواداری ھميش
 ھم يتيم وبيوه ناالن ساختن

 غاصبان را درحمايت داشتن
 ُجرِم شان ازخلق پنھان ساختن

دشھرک بنا ھرجا ولی بھرخو  
 خانه ی بيچاره ويران ساختن

 مردِم بيچاره وبيکاررا
 بيشترازحد پريشان ساختن

 کی بَُود اين شيوه ی مردانگی
 کين ھمه را صلح عنوان ساختن
 

سويدن ٢٠١٢دسمبر  

 



(١٧٧) 

 

 خطاب به عاشقان قدرت
 ای حاکمان به ملت افغان نظر کنيد

 بر خلِق بيگناه ومسلمان نظر کنيد
خانه دارد ونی نان و نی لباس مردم نه  

 نی امنيت به شھر وخيابان نظر کنيد
 درخيمه ھاست عده ی آوارگاِن ما

 سرمای سخت وفصل زمستان نظر کنيد
 تنھا نظر به خويش وبه خويشان نيفگنيد

 برمردِم فُسرده وناالن نظر کنيد
 قدرت ھميشه قَيد نسازيد بھِر خود

نيدذی حق به اين حق است ھر افغان نظر ک  
 فُرَصت دھيد بر ديگران نيز گاه گاه

 اين نيست اِرث بھِر شمايان نظر کنيد
 تاکی تميز دوست زدشمن نمی کنيد

 ای تشنه ھای چو کيی شاھان نظر کنيد
 زين جرگه ھای بيش که برپا نموده ايد

 حاصل چه شد به ملت افغان نظر کنيد
 اين ناله ھا وشيَون وافغان که می کنند

گِ عزيزان نظر کنيدبيچارگان به مر  
 ازوعده ھای خالی وبيھوده بگذريد

 بھِر خدا به ھرعمِل تان نظر کنيد
 اَوفو بَِعھِد َکم َو اِذا عاھَدو بخوان

 درج است برصحيفه ی قرآن نظر کنيد
 کافيست دشمنی به وطن درلباِس دوست

 يک لحظه ای به غيرِت افغان نظر کنيد
 مردم تباه گشت ووطن پاره پاره شد

است َمزِد خود سِريی تان نظر کنيد اين  
 



   (١٧٨) 

 

 بيھوده اش جھاد مگوييد نابجاست
 گر بی عقيده ايد به قُرآن نظر کنيد

 َجھِد شما برای خدا نيست ھيچگاه
 عاشق به قدَرتيد فراوان نظر کنيد

 بانام صلح سود مجوييد از جھان
 برآن ديار وحاِل پريشان نظر کنيد

 اين صلح تا چه وقت ُميَسر نمی شود
 برجنگ وانتحاِر فراوان نظر کنيد

 بھِر خدا به خويش بياييد ولحظه ای
 براشکھای سرِد يتيمان نظر کنيد

 ازجنگھای چوکی وقدرت که کرده ايد
 ھرگز که سود نيست به تاوان نظر کنيد

 زاندم که بر اريکه ی قدرت نشسته ايد
وگند خورده ايد به قرآن نظر کنيدس  

يدازاين پالنھای َعجوالنه بگذر  
 تاريِخ ميھن است درخشان نظر کنيد

 
سويدن٢٠١٣اول جنوری   



(١٧٩) 

 

 ندای دختر نوزاد به پدرش که
 نمی خواھد خانمش دختر به دنيا بياورد

 
 ای پدر برگو گناِه مادرم    چيست کين سان قھر وغضب کرده ای
 ازچه براو دست باال می کنی       روزرا براو چرا شب کرده ای

ش کنی    ازچی رو مايوس  ونوميدش کنیازچه روتوھين و تھديد  
اروزارش می کنیوازچی اينسان خ  

 ناسزا ھردم نثارش می کنی
 طعنه ميداديش تو ھرروز وشب       آرزويت بود اوالد ونََصب
 آرزويت را چو برآورده او     گو چه تقصيرو گناھی کرده او
 نُه ماھی راحتی داده مرا    با چه زحمت ھا که او زاده مرا

 می ندانم اين پريشانی زچيست
 بی جھت براو حکمرانی زچيست

 ھردو دراين کارباھم بوده ايد    سھمداری بيش ياکم بوده ايد
 چونکه بابا يک َجوی  را کاشته     مام َجواز حاصلش برداشته
 گرتو گندم جای آن می کاشتی     حاصلت گندم تو می برداشتی

 اوچه تقصيری درين َره داشته
مت برسرت بگذاشتهياچه زح  

 کين چنين با اوستی دشمن ھميش    می کنی ظلم وستم برزن ھميش
 فحش را ھردم نثارش کرده ای    زنده گی چون زھِر ماَرش کرده ای
 نيست تنھا مادرم اينسان غريب    بيش زنھا اند اين سان بد نصيب

 اتش افگندی به جان مادرم
 رخنه کردی بر روان مادرم

سر ميزاد او    گوچه تغيری به تو ميداداوجای من گر يک پ  
 اوھم اوالِد تو ومن ھم چنان    اوست بُنياِد تو ومن ھم چنان
 اوھم آدم بود ومن ھم آدمم   می ندانم کزچه رو من زوَکَمم

 من که تابعدارتر ازاوستم
 پس چرا بی ارزتر از اوستم 



   (١٨٠) 

 

ی تاننيست پابند اوبه امرونھی تان    اَرج می نگذارد او بررا  
 جمله ميگرديد تابعداِر او    ھم نظر ھستيد درھرکاراو
 ميدھيدش اِذن تا ھرجارود   ھرطرف او يکه وتنھا رود

 ميکنيد ازبھِر اومصرف زياد    مصرفش ھرقدرھم باالرود
 می فرستيدش برای درس ھم
 دردل تان نيست ازآن ترس ھم

رمنليک بَد گردد به من تقديرمن    زان ھمه کوشيد برتحقي  
 ازوجوِد من چرا شرمنده ای    گرخدايی را تو برحق بنده ای
 فارغ ازھرچون وچندم می کنی   روزوشب درخانه بندم ميکنی

 ھرگھی ازخويش ھم ميرانی ام
 ازطفوليت تومی پوشانيم 

 عيب ميدانی تو بيرون رفتنم       باکتاب وبا قلم پيوستنم 
ويا ھم موی من تانبيند ھيچ فردی روی من    ياقد و اندام  

 من نيم چون يک پسر من دخترم    زجر ازآن بيشترمن می برم
 گرببينندم قيامت می شود
 شايد ھم بابا مالمت می شود

 بی خيال ھستی چرا برمادرم     درغضب ھستی چرا تو برسرم
 گر پسرآيد ھمه خوشکامی است   دخترآيد گرھمه بد نامی است

ليک ازدختر تو نفرت می کنی با پسر خيلی محبت می کنی          
 ازھمين امروز باصد اشتياق
 بيِن ما پاشی تو خود تخِم نفاق

ترھستم به توکمن که چون لَخِت جگرھستم به تو     ازھمه نزدي  
 می ندانم ازچه ازمن خسته ای     بيشتربھِر پسر دل بسته ای
 بِه نباشد تا بياری ای پدر    فرق اينسان بيِن دختر يا پسر

اين را کن که انسانيم ما    بھرتو چون نورچشمانيم ما شکرِ   
 باتِن سالم بدنيا آمديم    باسر وبا دست وبا پا آمديم

 شکِر نعمت گر کنی بھتر شود
 برتو نعمت بيش وافزونتر شود

سويدن٢٠١٣مارس  



(١٨١) 

 

 

 اظھار سپاس

تا ی دو کاری  م  ازھ یدا ت الزم  س ی ن  وا   شا
رم   ی  ور  مد  مر ا تدا   ل ازا ه و  

ساس و با ا ن  ح ا ل  و ی کا ند ه  وص ی و عا  
عارم  یدوعالما اشا ی  وره  یده از دا ید  ا   

ل   ت کا ول ع  وده  ی  دردا پاس و ھار  ا  
ش   ا د عالم  و دا ور از ه ا ی   ھ ت  و واھمو .ی    

ی ور ا بدا  
 



   (4) 

 




