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آورند.امردانی  می  اهتزاز  هب  را  جهان  دیرگ  دستِ  واب  گهواره  دست  یک  اب  هک  امردانی  هب  اهداء 
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ز
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اتسف  اندواب  شده  شناخته  گنهکار  جُم  بی  بودن  زن  بنام  فقط  ام  وطن  ادواراتریخ  وردهمه  همیشه 

ومحو  اشن  حقوق  ورباربی  زانن  ازحمایت  رحف  رفیبکاراهن  ظارها  اخیرهک  رداسلهای 

شده  بیشتر  ربوز  روز  زانن  علیه  خشونت  ردعمل  ولی  زابنهاست  روی  زانن  علیه  خشونت 

. هد مید ن  نشا ا  ر صد رد د  ��ا
ت
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�چ موردی
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حقوق اشن ربخوردارابشند و��م��

 بنام خشونت وجودنداشته ابشد.
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مقدمه

پژواک  احساس،  درآیینه  ها،شعر  وخاطره  دردها  بنامهای:  را  شعرم  دفرت  ازین شش  پیش 

قسام  وهمه  همه  که  ورسکالوه  وطن  درد  پیغمربان،  مخترص  درشعرطنز،داستان  حقایق 

انعکاس درد ها ومشکالت وطن عزیز وهموطنان عزیزم بودتشکیل میداد.

نام  احرتام  وبه  مادر  وگرامی  مقدس  ازموجود  قدردانی  بپاس  را  شعرم  هفتم  دفرت  اینک 

نامی مادر که آیتی ازمهرومحبت ونشانه ای ازفداکاری وازخود گذریست بنام این موجود 

واالمزین کردم ونام این مجموعه را مادر گذاشتم.

مادر مقدس ترین موجودیست که درمقابل فرزندانش همیشه ودرهرحالت کامال صادقانه 

وبا متانت مصدر انسانی ترین واخالقی ترین کهمک ها می شود ودرزنده گی لحظه ای 

کوتاهی هم جگر گوشه هایش را ازنظر ووجودش دورمنی پندارد وتا زنده است وجودش 

مملو ازمهر ومحبت دربرابر فرزندان است ودرین راه چیزی رابنام خسته گی منی شناسد 

وکلمه خستگی اصال نزدش وجود ندارد.

مادری که چون فرشته آسامنی درروی زمین درقالب انسان زنده گی می کند ودرونش مملو 

ازعطوفت وقدسیت وصفاست. مادری که دررشق وغرب شامل وجنوب این دنیای پهناور 

چون کوهی ازاحساس سایه وارفرزندانش را زیر نظر دارد وحتی آرامش وراحتش را وقف 

آسایش وخوشبختی اوالدش می کند.

عبدالغفور امینی شهرلوند سویدن

سال ۱۳۹۴
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حمد
هرقدربیش ما گنهکاریم

آنقدرغاِفر است رَِب منان
موِج دریای رحمتش نازم

که پناهیست برگنهکاران
کَم گناهیم یا که غرِق گناه

بر امیدیم از َدِر سبحان
درگه ی رحمتش همه باز است

بررِخ بندگاِن پُر عصیان
هرچه خواهیم ازخدا خواهیم

نه زیک بنده وازین وازان
بنده هرجا که هست محتاج است

به عنایات و لطِف آِن سبحان
چونکه لطف وعنایِت خالق

بی حساب است ونیستش پایان
هست نزدیک ازَرِگ گردن

ِشَنَود حرِف ما نهان وعیان
کُل تَوَکُل به ذاِت او دارد

آنکه روزی دهد به گُرسنگان
آنکه داده به آدمیت جان

آنکه او خلق کرده کَون ومکان
آنکه هرلحظه درنظر دارد

بنده ی بیقرار ورسگردان
آنکه چون خالق است بر همه گان

برزن ومرد وطفل وپیر وجوان
بَریَِد قدرتش همه باشد

هرچه موجود درزمین وزمان
عفو امینی همیشه می خواهد

ازخدای رحیم وهم رحامن
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خدایا

ُجزکسِب رضای تو خدایا هوسم نیست

بی ِورِد توحرفی به زبان یک نفسم نیست

بخشنده توانا تو و من غرِق گناهم

جزذاِت رحیِم تودگر دادرسم نیست

بینا وبصیری توومن غرِق گناهم

هرچند کنم توبه زتقصیر بَسم نیست

گمراهی وزشتی وبدی بیش منودم

ازنیک عمل گر شمری قدِر خسم نیست

بگذر زگناهم که کریمی ورحیمی 

ُجزذاِت غفوِر تو دیگر دادرسم نیست

میزان ۱۳۹۲سویدن
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مادر

َوصِف تو بعد ازخدا هرقدر من گویم به جاست

برمقامت هرکسی کو اَرج نگذارد خطاست

نام تو واالتر وزیباتریِن نام ها

بوی تو عطِر بهار آورده ی باِد صباست

زاده ای با زحمِت بسیارابنای وطن

گر شهنشا هست ودانشمند یا فرمانرواست

هست آغوش پر ازمهرِتو آرامشگرم

خاک پای تو به فرزندانت هم چون توتیاست

رنجهای بیش را درزندگی ات دیده ای

بردباری ومتانت زیَورت رشم وحیاست

جمله اوالد برشپرورده ء آغوِش توست

افتخارما به تو ازابتدا تا انتهاست

الی الی تو به بالین من هرشب تا سحر

چون طنین انداز درگوشم همیشه آن صداست

بهِر فرزندان تویی دسِت دعا هرصبح وشام

خواهشت آراِمِش بسیارترازبهِر ماست

َوقف کردی زندگی را َصِف آسایش به ما

احرتاِم بیشرتبرنام تو َدینی به ماست

جوزا ۱۳۹۲ سویدن
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اشرِف مخلوقات
فاسق وظامل وَجبار به انسان بودن

نیست تنها صفِت مرِد مسلامن بودن
نیست اسالم فقط وعده دروغین دادن

باید هرلحظه وفادار به پیامن بودن
این هویداست که ما ارشِف مخلوقاتیم

پس چرا قاتِل ابناِی مسلامن بودن
درعمل بهرتیی خویش هویدا سازیم

نه که برحرف وبه یک نام مسلامن بودن
پَِی حرِف غلِط هرکس وناکس نرویم

بهرت آنست که پابند به قرآن بودن
نیست زیبا که به تاریکیی اَذهان کوشیم

ِبه که چون شمع فروزنده وتابان بودن
پِی اعامر وطن ازچه نباشیم دیگر

تا به کَی دشمِن این ُملِک دلیران بودن

جوزا۱۳۹۲سویدن 
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خانه ی دل
بازشب شد دمل پریشان است

چشمم از دوریی تو گریان است
همه جا تیره هست درنظرم

گرچه دنیا همه چراغان است
درتکاپوی دیدنت ای دوست

دیده هرسو چو مرِغ طَیران است
شدم افرسده من زتنهایی

گرچه خوبان همه فراوان است
درِد من را کسی منی داند

دردروِن من است وپنهان است
دمل آرام بی تو کَی گیرد

ازبَسی می تپد به نوسان است
دل فقط وصِل یار می خواهد

نه که خواهاِن َشوکَت وشان است
هرچه آباد می کنم دل را

خانه ی دل همیش ویران است
می ندانم چرا چنین گشته

دل همه بی قرارو حیران است
چون امینی به دور ازُرِخ تو

زندگی بهِر من چو زندان است

جوزای ۱۳۹۲ سویدن
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تا چه وقت وتا کجا؟

نظِم بی نظمی به میهن تا چه وقت وتا کجا

زان پریشان خاطِر من تا چه وقت وتا کجا

سالها شد قُوِت ما یک آش ازیک کاسه است

این نصیِب بَد به میهن تا چه وقت وتا کجا

ازیتیم وبیوه وبیچارگان درُملِک ما

اشِک نَومیدی به دامن تاچه وقت وتا کجا

برزبان حرِف دفاع ازحق زن اما چرا

این خشونت هاست برزن تاچه وقت وتا کجا

درتالِش کارهمه آواره درَدوِر جهان

ُدور چون سنِگ فالَخن تا چه وقت وتا کجا

نام امنیت وهردم انتحار وانفجار

زاری وفریاد وشیَون تا چه وقت وتا کجا

این همه ُمستاجراِن خاین وقدرت طلب

همچو بیامری به میهن تا چه وقت وتا کجا

کاِر شان درچند سالی ذره ازِخروار نیست

بَل مشاِور ها به درجن تا چه وقت وتا کجا

چند سال اینها فقط برخویش اندیشیده اند

این فراموشیی میهن تا چه وقت وتا کجا

غرق درتاریکی وتا کَی منی سازیم ُملک

با چراِغ علم روشن تا چه وقت وتا کجا
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رسرسی بگذشنت ازاعامِر میهن بیش شد

دشمنی این سان به میهن تا چه وقت وتا کجا

عده ای قارون شدند و مابقی درخاک وخون

این چنین فرِق تو و من تا چه وقت وتا کجا

اربه طالب اتِکا وغافل ازاعامل شان

این همه رس های بی تن تا چه وقت وتا کجا

جوزا۱۳۹۲ سویدن
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حیف ومیل

دروطنم سالهاست عدل وعدالت مناند

ظلم رسِکارشد رحم ومروت مناند

ُدزدوَدَغل هرچه بود بررِس قدرت رسید

جمله برا ئت گرفت هیچ مالمت مناند

حرف زاسالم شد لیک بدون عمل

چون همه گُمره شده جای هدایت مناند

رأی زمردم همه جاهل ونادان گرفت

صاحِب قدرت که شد اَرج به ملت مناند

دوره ی بی دانشان دروطنم بیش شد

عامل وعلم وعمل هیچ به دولت مناند

دانش ودفرت ِبداد جای به بی دانشان

عامل وبا دانشی بررِس قدرت مناند

هرچه که رسمایه بود حیف شد ومیل شد

رفت بیرون از وطن معدن وثُرَوت مناند

خود رسی ها دروطن بیش زاندازه شد

بیم وهراس هیچ از روز قیامت مناند

تُخم دویی ونِفاق بیش پراگنده شد

تفرُقه بسیار شد جای به وحدت مناند



امرد
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بسکه به چوروفساد موقف ما شد بلند

َدوِر جهان بهِر ما آبروعزت مناند

بی همه چیزاِن ما قاید وبادار شد

وزن وگرانیی بیش بهر زَعامت مناند

دولِت امروزِما گشته بنا ازدروغ

َصدر به کاِذب رسید جا به صداقت مناند

میهنم ازچارسو رضبه ی کاری ِبخورد

بیش چو تخریب شد جای مرمت مناند

ازسوی همسایه ها بس که جفا بیش شد

ازحِق همسایگی هیچ رعایت مناند

َغیر تعرض منود دولت ما ساکت است

ازوطن وملِک ما هیچ ِحراست مناند

عده ی با نام دین خودرس وخود کامه شد

هیچ زبانی به جز جنگ وعداوت مناند

جوزا ۱۳۹۲ سویدن
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مادر

مادر تویی تسلیی قلِب حزیِن من

آغوش توست جنِت روی زمیِن من

دور ازتو نیست کیفیِت زندگی مرا

با تو جهان بَُود همه زیِر نگیِن من

هرگه به من بهاری وفصِل طراَوتی

دراین جهان زِهرکی تویی بهرتیِن من

نظم وترانه جمله رسایم به وصِف تو

تا لحظه ی که نیست اََجل درکمیِن من

ازلطِف بیکران که به من داشتی همیش

خوشبختیی جهان همه باشِد قریِن من

بودی ِز حادثاِت جهان چون ِسپَر به من

براستواری ات همه باشد یقیِن من

فرُخنده باد روزت ودور ازبال تََنت

ای مادِر عزیِز من ای پاکطیِن من

جوزا ۱۳۹۲ سویدن
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قصه ی دل
بیا ای دوست اینجاتا که بزمم گرمرت گردد

میاِن رفت وآمدها محبت بیشرت گردد
بیا اینجا که شب تا صبح با هم راِز دل گوییم

بگو ازعشق وزودازود َمگذر تا سحر گردد
بیان کن قصه ی دل ازرِس شب تا سحر بامن

طَویلش بیش کن َمگذار این سان مخترص گردد
بگو از آشتی وگیر فالش را به نیکویی
دوباره آن محبت های ساِل پار برگردد

بخوان آهنِگ زیبای محبت را به گوِش من
که تا گوِش رقیبم ازشنیدنهاش کَرگردد

درخِت دوستی را با محبت آب باران کُن
نهاِل دشمنی بگذارخشک وخشکرتگردد

َمگو حرف ازجدایی ها وازهم دوررفنت ها
بگو ازباهمی تا قلب ها نزدیکرت گردد

َمرو دور ازبرم ترکم مکن با حرِف این وآن
بیا نزدیک تا حرِف رقیبم بی اثر گردد
بیا اینجا امینی را َمُکن ازاین پریشانرت
َمِهل تا ناتوانیهاش زین هم بیشرتگردد

جوزا ۱۳۹۲ سویدن
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شاعرآزاد
من شاعِر آزادم حق گویم وحق جویم

بنیاِد حقیقت را من همره وهمسویم
ازظلم به تنگم من برضِد تفنگم من

بیزار زجنگم من ازصلح سخن گویم
تبعیض به هررنگی درُملک منی خواهم

بروحدت ویکرنگی ارسارهمی جویم
برخواسته ازخلقم با خلق مددگارم

ُجزحرِف دِل ملت یکحرف منی گویم
من ناظِر احوامل آیینه ی اعاممل

گربد شده یا خوبی من راست همی گویم
من عاشِق انسانم من شاهِد دورانم

بررسِم نیاکانم جزعدل منی پویم
من لقمه منی خواهم ازکِذب وفریب هرگز

کَزراست خدا راضیست جزراست منی گویم

جوزا۱۳۹۲ سویدن
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یادگاِر زنده گی
خویش مگذار این چنین دراختیار زندگی

دل َمبند ای دوست درنقش ونگاِر زندگی
آخرت را درنظر گیر واطاعت پیشه کن

هست فانی عاقبت دارو ندارزندگی
پرده ی غفلت َمِنه درگوش ودرغفلت مباش

دور کن از گوش خود این گوشواِر زندگی
هرنفس خودرا به راِه مستقیمی کن عیار

بگذر ازاین پیچ پیچ و انکسار زندگی
زندگی آخر رساید نیست باقی تا اَبَد

گَر بَری عمری به دوِش خویش بارزندگی
کن اطاعت بیش و ازاجِر عمل غافل مباش

توشه بهر آخرت ازشاخسار زندگی
کوش تا بگذاری ازنیکی برای بعِد مرگ

هدیه ی بر دیگران چون یادگار زندگی
بیش دلبندی مکن غافل َمَشو ازروزحرش

با فریِب رشته ی نا استوار زندگی
از امینی بشنو و کن فکر روز آخرت

کوش تا بیجا نَبازی درقامر زندگی

جوزا ۱۳۹۲ سویدن
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وطن
هرچه دور ازوطن عمرم گذرد درغربت

یادم هرگز نرود خاِک گُهربار وطن
درشب وروز مرا زیر نظر می آید

کوه ودشت ودره وکوچه وبازاِر وطن
گرچه مجبور به ترِک وطِن خود شده ایم

به رسوجان ودل هستیم خریداروطن
هست لیلی وطن وما همه چون مجنونیم

کَی گران است به دوِش من وتو باِر وطن
تا که َدیِن وطِن خویش نسازیم ادا

تا ابد ما وتو هستیم بََدهکار وطن
پیش ازین هرچه که کردند خرابی  کردند

من وتو ازچه نکوشیم به اعامِر وطن
چاشنیی ندهد کشوِر بیگانه به ما

زانکه ما ازدل وجانیم گرفتاِر وطن
ازپِی کارهمه جا َدوِر جهان رسگردان

کاِر دیگر نَبَُود خوبرت ازکار وطن
ُجزمن وُجزتو مددگارندارد میهن

ِبه بَُود گرهمه باشیم مددگاِر وطن
به اجانب نسپاریم به دسِت خوِد ما 

معدن واین همه دارایی رسشاروطن
ما دل وجان به کف ونام وطن روی زبان

چون امینی همه هستیم خریداروطن

سرطان ۱۳۹۲ سویدن



امرد

25

یاد ت به خیر
دیرشد رفتی سفر یادت به خیر

دورگشتی ازنظر یادت به خیر
همدمم حاال خیاالِت تو است

ازرِس شب تا سحر یادت به خیر
چند روزی شد که ازسویت به من

نیست احوال وخرب یادت به خیر
بی وجوت بهر من تاریک شد

خانه ها وبام وَدر یادت به خیر
ِمی نگرددقصه های دوریت

تانیایی.مخترص یادت به خیر
وعده های)زود برمیگردم( ات

شد فراموشت مگریادت به خیر
آنقدر آسوده ترمن می شوم

هرچه آیی زودتر یادت به خیر
چشم برراهم که بعِد چند روز

بازگردی ازسفر یادت به خیر
آرزودارم نباشد بهِر تو 

حرفهایم بی اثریادت به خیر

سرطان ۱۳۹۲سویدن
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به استقبال شعرپرمحتوای 

رازق فانی
خیانت های پنهان گر به ظاهر برمال می شد

نبودی این همه دزدودغل در صدر دولتها
اگرحرف و عمل در ظاهر وباطن یکی بودی

نبود هرگز چنین ظلم و ستم با الی ملت ها 
وگر دولتمدا ران داشتی ترِس خدا در دل

کجا بودی دیگر مظلوم واین خواری و زِلت ها 
چه احساس و محبت بود بین ما وطنداران

منانده بهر ما حاال به جز کین و کدورت ها
به ناِم وحدت هرجا دانه ی تبعیض پاشیدند

که تا میهن بپاشید وبشد معدوم وحدت ها
خدایا از مظامل انتقام ظلم شا ن بر گیر

که نتوانند کاری با وشان بیچاره ملت ها
ازین امداد سیل آسای کشورهای بیرونی

نشد کاری زعمران و برفت از دست فُرصت ها

اسد ۱۳۹۲



امرد

27

مادر
ترا مادر چو دنیا دوست دارم

ازآن هم بیش وباال دوست دارم
تویی زیبا ترین موجود هستی

ترا چون بهرتینها دوست دارم
ترا چون آیتی ازلطف واحساس

به هرنام وبه هرجا دوست دارم
به شب خوابم ویا درروز بیدار

ترا پنهان وپیدا دوست دارم
برای دوستی هرچند مرزیست

ترا ازحدبه باال دوست دارم
صدایت دلنشین تر ازصدا هاست

ترا با آن صدا ها دوست دارم
فراموشت نخواهم کرد هرگز

ترا بسیار وهرجا دوست دارم
به زیبایی چو گل ِورِد زبانی

ترا برتر زگلها دوست دارم
نگاهت مرهم وآراِم جان است

ازانت من رساپا دوست دارم
امینی را تو هم جان هم جهانی

ترا مادر چو دنیا دوست دارم

سرطان۱۳۹۲ سویدن



28

افغانی

افغانییم وازوطِن خود کناره ایم

آواره هرطرف شده وپاره پاره ایم

یکعده ی قلیل به ما ظلم می کنند

ما ساکت وخموش به هم در گذاره ایم

ازسالهای سال فریبَنِد ما به صلح

درشعله های جنگ به سوز ونظاره ایم

مجبوِر ما به ترِک وطن کرده اندو لیک

محروم ما زیافنِت راه وچاره ایم

کُشتندوچورکرده وبا خویش برده اند

خوشباورانه سوی وشان درنظاره ایم

چون ُملک را به دسِت اَجانب سپرده اند

درکاِر ُملک ما همگی هیچکاره ایم

تاریک روِز ما وچو شام است صبح ما

امیدوارما به شِب بی ستاره ایم

اربسکه بذر دانه ی تبعیض کرده اند

برجاِن همدیگر همگی گُرگواره ایم

حیرانیی امینی ازین شد که تا به کی

آواره هرطرف شده وپاره پاره ایم

اول اسد۱۳۹۲ سویدن
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نفرین

نفرین به تو ای جنگ که انجام نداری

مرصوف به کُشتاری وآرام نداری

تو دشمِن آسایِش نوع برش هستی

رحمی به زن و مرد ورِس عام نداری

نفرین به هامنها که زتو سود بجویند

زیرا که زخوبی تو یکی نام نداری

بلِعنده ی آرامِش انسان به جهانی

جزاین تو دیگر هیچ یک ارقام نداری

کاِر تو تباهیست به هرگوشه ی دنیا

صبِح خوِش هرگز تو به جزشام نداری

جزکُشنت وویرانی ونابودیی گیتی

حرفی دیگری هیچ تو پیغام نداری

آنانکه زتو فیض برند بی همه چیزند

دربیِن وشان مرِد نِکو نام نداری

درراِه رفاِه برشوراحِت مردم

گربرشمریم هیچ تو یک گام نداری

طاعون ووبایی وِببَلعی همه کس را

رحمی به زِن بیوه وایتام نداری
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چون خلِق جهان جمله تنُفرزتو دارند

عربت مگر ازگردِش ایام نداری

جیِم تو جفا ارد وهم نوِن تو نفرت

ازگاِف تو گندیده جزآن نام نداری

خواهاِن تو یکعده ی قاتل صفتان اند

حامی تو به جزمردِم بدنام نداری

اسد ۱۳۹۲ سویدن
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مادر

هرکی را درزندگی خورشید تابان مادر است

آیت زیبایی وزیب گلستان مادر است

چون درآغازین قدم اوره به ما بنموده است

رهنامی اولین ازبهر انسان مادر است

حافظ ما ازبال هاوگزند روزگار

با توکل با خدای عاملیان مادر است

چونکه مادر مهربان است وحبیب وهم طبیب

منبع امید بردلهای طفالن مادر است

سینه اش کرده سپَر ازبهرحفظ جان ما

دوستداروحامیی ما ازدل وجان مادراست

مشکلی داریم اگر درزندگیی خویشنت

دراول امید ما ازبهر امکان مادر است

زانکه او درخدمت ما هست هرشام وسحر

بهرما باعزت وبافرو باشان مادر است

شمه ی ازدرد وبیامری اگر داریم ما

بررسبالین ما ناالن وحیران مادر است

گرشهنشاهیم یاهم فیلسوف و نابغه

آنکه مارا زاده دردنیا کامکان مادر است
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شکرایزد را بجا آریم چون ازبهرما

تحفه ی ازسوی ذات پاک یزدان مادر است

هرگزازیاد امینی شکر ایزد کم مباد

آنچه من کم دارمش خواهم فراوان مادر است

اسد۱۳۹۲ سویدن
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اطفال وطن!

اطفاِل وطن آتیه ازآِن شامست

اعامِر وطن بسته به پیامِن شامست

ُهشدار که دولِت قسم خورده ی ما

درهمرهیی دشمِن ناداِن شامست

تفکیک عمل زدشمن و دوست کنید

خوب وبد وهرچه هست ازآِن شامست

ازغفلت وازبی خربی دور روید

سودی نَبَُود جمله به تاواِن شامست

چشِم همه ی بیوه وبیچاره ی ما

برفهِم شام ودرِک اذهاِن شامست

یکسوست دوهمسایه ودشمن صفتان

درسوی دیگر کشوِر ویراِن شامست

حاجت به تداوی ومرمت دارد

محتاج تِن وطن به درماِن شامست

کزملک ِحراست نکند هیچ کسی

خیزید به پا دیگر که دوراِن شامست

یک یک َوَجِب ملک گرامی دارید

آنقدر گران است که چون جاِن شامست
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ازجاِن خود هرزمان ِحراَست بکنید

این فرِض شام وعده وپیامِن شامست

اجداِد شام خاک درین ملک شده

پس خاِک وطن مهِد نیاکاِن شامست

دارایی ملک را که غارت کردند

یک یک پوِل آن حِق شام زاِن شامست

ناِم وطن هرزمان بَُود همره  ی تان

َسهلش َمشامرید که مهامِن شامست

میزان ۱۳۹۲ سویدن
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وطن فروش

دولت به یَِد وطن فروشان تا کی

شد َصدرنشین گروِه نادان تا کی

گراصِل جهاد فی سبیل الله بود

پس تشنه ی قدرت اند ایشان تاکی

باوعده ی صلح جنگ افزونرت شد

با ناِم جهاد ُملک ویران تا کی

اسالم که نیست دیِن قدرت طلبی

قدرت طلبی بیش وفراوان تا کی

خود کوزه وخود کوزه گری تا به چه وقت

بی جا یَکه تازیست به میدان تا کی

گُرگاِن درنده اندچوپاِن رََمه

درحفظ خزانه اند دزدان تا کی

پنهان همه اعامِل بد وزشِت ُوشان

بهرِچه منی شود منایان تا کی

چون صدر نشینان همه نامردشده

درخواب برفته شیر مردان تا کی

یکعده ی معدود به نازونعمت

باقی همه حیران وپریشان تاکی
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ترسی زخدا ورشم ازملت نیست

گویند غلط دلیل وبُرهان تاکی

قانون وطن ودولِت مختارش

موم است به دسِت زورمندان تا کی

با دشمِن دیرینه وَشیاِد وطن

هرلحظه دهند عهد وپیامن تا کی

با این همه ویرانگری وخیره رسی

بازیست به دین وبر مسلامن تا کی

این خیِل غداران زچه روبرشمرند

خود مالِک ُملک ومرِد میدان تا کی

این دولِت مختار وپُر ازبدکاری

خوانند حکومِت مسلامن تاکی

زیبا وطنی که ناِم نیکش همه بود

گردد زفساِد شان بَدعنوان تا کی

میزان ۱۳۹۲ سویدن
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پیری

پیری رسید وشوِر جوانی زرس گذشت

خواب وخیاِل من همگی بی اثر گذشت

شورونشاِط زندگی وطوِل عمِر من

گویی خیال بود وزپیِش نظر گذشت

تاب وتوان وقَُوت وشوِر جوانی ام

چون امتحان بود ولی بی مثرگذشت

موِی سفید آمدو پاماند بررسم

نگذشت دیروقت که آبم زرسگذشت

نازیدنم به فصِل جوانی بجا نبود

زانروهرانچه بود همه رس به رس گذشت

پیری وناتوانی وَضعِف وجود ماند

تاب وتوان وقَُوِت من زودتر گذشت

میزان ۱۳۹۲ سویدن
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عید مبارک
گویم به تو ای ماه لقا عید مبارک

برمن منام بیش جفا عید مبارک
دارم هوس عید مبارک به تو گفنت

بگذارکه گویم صنام عید مبارک
عید آمده بهرخوشی وآشتی وصلح

درآرزوی صلح وصفا عید مبارک
آزرده گر هستیم به خویشان ورفیقان

گوییم به او خواه مخواه عید مبارک
درصبِح خوِش عید فرستم به وطن هم

زین دوری واین فاصله ها عید مبارک
برهموطنانم زِتَه ی قلب بگویم

ای هم نفسان !بهرشام عید مبارک
سوی وطن ودره و ودشتش بفرستم

بارایحه ی باِد صبا عید مبارک
درروِز خوِش عید به یاران همه گویند

اینجا آنجا همه جا عید مبارک
آواره وطندار به رستارِس دنیا

گویم زکجا تا به کجا عید مبارک

میزان ۱۳۹۲ سویدن
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دوستان عزیز! زمانی که کرزی ودولت ناکاره اش غرق ظلم وفسادوچوِر دارایی عامه بودند 

ومثل همیش کمرتین اعتنایی به قانون،ملت، وطن وآینده افغانستان نشان منیداد ودرمقابل 

همه حواسش متوجه طالبان،جنایتکاران افغانی وپاکستانی وبازهم داشنت سهمی دردولت 

آینده بودوبه رسعت برق به زدوبندهایش ادامه میداد اینشعر را رسودم

روی اصوِل ُملک لَگَد می کنی . چرا؟
خوبی بهانه کرده وبَد می کنی . چرا؟

عاشق به جنگ هستی وُصلحت بهانه است
اینسان خودت به صلح چو َسد می کنی. چرا؟

قحط است کارنیک که با اشتیاق تو
برنفغِ خویش صدبدورشد می کنی. چرا؟

عقلت به جای نیست که باکجروی خود
رشمنده خویش تا به ابد می کنی.چرا؟

بهرِچه درحصارتوقدرت گرفته ای
غیر ازخودت به هرکی َحسشد می کنی .چرا؟

منرودسان به ظلم چرا فخر می کنی
ظلمت توبیشرت زعد د می کنی چرا؟

درچند سال ظلم منودی به ُملک بیش
متدیِد فتنه تا به لَحد می کنی .چرا؟

میزان سویدن۱۳۹۲
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شاِم بی سحر

چه دولتیست که ازعدل نیستش اثری

چه حاکامن که یکی نیست شخص باخربی

متام صدرنشینان وطن فروشانند

نه عالِمیست به دولت نه مرِد باهرنی

همه به ناِم جهادافتخاِر بیش کنند

همه به خویش بخواهند ِعِز بیشرتی

فقط به خویش بخواهند جاه ومنزلتی

زِحاِل ملِت بیچاره نیست باخربی

نه حاکمی که فقط خادِم وطن باشد

نه آدمی که کند پُشت سوی زور وزری

همه به فکِر زراندوزی وتصاحب ُملک

نه بهِر بیوه امیدی نه بریتیم رَسی

نه بهِر ملِت بیچاره دستگیری هست

نه سوی مردِم پامانده است یک نظری

بناِم صلح سفر بیش شد بیرون ازُملک

نبوده ازیِک شان هم ز بهرتی اثری

زسالهاست که اینها زصلح میالفند

نه صلح است ُمیَرَس نه وضعِ بهرتی
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چه قلب های پرامید وآرزو که مَنُرد

نه بهِر صلح امیدی نه برامید َدری

بناِم امنیِت ُملک ناتو است آنجا

ولیک نیست زاوشان مفاد ُجزرضری

متاِم ملِت افغان زن اند یا مردان

عجین شدند به شامی که نیستش سحری

ِسوا زعالَِم اسالم هست دولِت ما

که نیست درعمِل شان زرسِم دین اثری

میزان ۱۳۹۲ سویدن
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رموزفام
شادم که به تو کالم دارم

برنام تو احرتام دارم
خواهم چو سال متت زخالق

هرلحظه به تو سالم دارم
آن بوی ُمَعطَِر تنت را 

درجانم ودرمشام دارم
ناِم تو چو برزبانم آید

شهد ازسخنت به کام دارم
هرحرف که همچو ُدرفشانی

گوشم به سخن متام دارم
تصویر ترا کناِر بسرت

پیش نظرم مدام دارم
ظاهرچو شود ستاره ی شام

چشمم به کناِر بام دارم
بسیارخوشم که یاِر زیبا

هم چون تو رَموزفام دارم
هرگه زنگاِه شاد ومستت

درقلب خود التیام دارم
رسرس نَبَُود محبِت ما

شوق وهوِس مدام دارم
غیر ازتوبه دیگران نگاهی

هرگزنکنم حرام دارم

میزان ۱۳۹۲ سویدن
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مادر
مادرتوچراغ خانه ی ما

روشن زتو آشیانه ی ما
ناِم تونشانه ی زعشق است

دردوره ودرزمانه ی ما
دست تو شفاست درِد مارا

آبادزتوست النه ی ما
آهنِگ صدای الی الیت

هم ساز َو هم ترانه ی ما
اندرِز لطیف ودلنشینت

هم قصه وهم فسانه ی ما
درسختی ولحظه های دشوار

دسِت تو رسد به شانه ی ما
هرلحظه به ما تو نازبردار

آرام ِد ِه شبانه ی ما
دستت به دعا بلند هرروز

برخوبیی جاودانه ی ما
اندرز ونصیحِت تو باشد

رسمایه ی جاودانه ی ما
َوصِف تو متام کَی توان شد

بامرصِع عاجزانه ی ما
ما بهِر تو بهرتی بخواهیم

دایم زرِب یگانه ی ما
تنها نه امینی ات ستاید

َوصفت همه جاترانه ی ما

سویدن ۱۳۹۳
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بودوهست

قدرت ودولت به دست زورمندان بود وهست

صدرها مملو زخیِل َمفت خواران بود وهست

حرفها وافر بُدند و وعده ها بسیار شد

رهرباِن ما رسارس ُسست پیامن بود وهست

هرچه نام دولت اسالمی بَُود اما ُوشان

دشمِن ابناِی افغان ومسلامن بود وهست

کاِر ُمثِمر نیست هرگز رسخِط اهداِف شان

زانکه این اهداِف پاکستان وایران بود وهست

حرِف خالی وتعهد های بیجا ودروغ

برزبان هرروز وهرشب ِورِد اوشان بود وهست

مرُدمم ازچند سالی تشنه ی صلح اند ولیک

دولِت ما حامیاِن جنگجویان بود وهست

هرگز اینها نیست خادم تشنه های قدرت اند

اتکای شان همه برخیِل نادان بودوهست

یک مثاِل شان اگر گویم قسیِم نا فهیم

چون سالح دردسِت پاکستان وایران بود وهست

بازهم خواب وخیاِل کوه رفنت می کند

سوی کوه رفنت غنیمت بهِر اوشان بود وهست
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هرچه ویرانی منود اینها به میهن بیشرت

این خیال وخواِب پاکستان وایران بود وهست

زندگی ورسنوشِت مردِم خوشباورم

سالها قربانیی مسند نشینان بود وهست

چونکه ایشان خواستاِر راحِت مردم نبود

سالها شد ملتم زار وپریشان بود وهست

اینهمه ویرانگری ها نیست کاِر دیگران

کاِر ابنای جهادی ومسلامن بود وهست

درسیاست های بیرون دولتم ناکام بود

اِذِن ما دردسِت پاکستان وایران بود وهست

پوِل بسیاری بناِم بازسازی َصف شد

میهِن ما بیشرت ازپیش ویران بود وهست

چند سالی شد نشد یک عادلی مسند نشین

قاتل وجانی همیشه مرِد میدان بود وهست

عدِل اسالمی که تاثیرش عیان می بود نیست

قتل وویرانی که درمیهن فراوان بود وهست

مردمم هرروز بهِر صلح قربان می شوند

صلح برقدرت دواِم جنگجویان بود وهست

هرکسی اوالِد انسان است انساندوست هست

لیک بیجا بهِر اوشان ناِم انسان بود وهست

عقرب ۱۳۹۲ سویدن
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مخمس برشعرطنز
سید محمد نادر ُخَرم

میهن!تو بهِر ما زجهان بیش و بهرتی
تاکی به بحِر جنگ وتباهی شناوری

یک کس به حق نکرد به حاِل تو داوری
ای ماِم پرغرور چرا زارو اَبرتی

رسبرنزد زگوشه ی خاِک تو رهربی
چون انتحارها شده بسیار هرطرف
فرِش زمین شده درودیوار هرطرف
مردم ززندگی شده بیزار هرطرف

ابراست وظلمت است وشِب تارهرطرف
باری طلوع نکرد درین ِخطه اخرتی

ازخودرسی رسارس َجنج است دروطن
مردم همه به زیِر شکنج است دروطن

این حرِف خالی است که َدنج است دروطن
ظلم است ووحشت است ورنج است در وطن

دراوِج قدرت است به هرجا ستمگری
قدرت همه به مردِم سفاک می رسد

امدادها به حاکِم بی باک می رسد
ازهرطرف شلیک به این خاک می رسد

دادو فغاِن خلق به افالک می رسد
هرسو صدای شیون وچوراست وخودرسی

مردم زدسِت ظلِم جباران نه ایمن است
مردوزنان وپیروجوانان نه ایمن است

بلبل به باغ وگل به گلستان نه ایمن است
خلق خدا زرِش رذیالن نه ایمن است

اشک است وناله است وبه هرخانه محرشی
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دراعتالی ُملک نکردند هیچ کار
هرلحظه فَیرکردِن حرف است بی شامر

ازراستی َمپُرس یکی نیست ازهزار
هربی سواد وهرزه ونادان درین دیار

دراوِج قدرت است به مثِل سکندری
هرتاخت وتاِز خویش سوی خانه می کنند

بوم وبَِر وطن همه ویرانه می کنند
خود صاحباِن خانه وکاشانه می کنند
شد سالها که خدمِت بیگانه می کنند

نی غیرت وشهامت ونی هست َجوهری
غرق است چون به بحِر پُر امواج این وطن

برسوزن است هنوزچو محتاج این وطن
آنها که چور کرده وتاراج این وطن

دربرگرفته دلربودردست ساغری
ُمستاجراِن بیش نِیَند حاکامِن ُملک

غرِق مصیبت اند همه پیر وجواِن ُملک
ِبرهان تو خلق رازرَِشِجانیاِن ُملک

یارب به هم بریز رِس خایناِن ُملک
این آسامِن نیلی واین سقِف چنرَبی

عقرب۱۳۹۲ سویدن

------------------------
َجنج )) آواز وفریاد ((   َدنج ))جای امن وامان((
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سرود صلح

دل منی خواهد که ننویسم برای میهنم
بَل همی خواهد که گردم همصدای میهنم

دل همی گوید وطن آزرده است ونا توان
جهد کن تا زودتر یابی دوای میهنم

با رضا وشوق برخوانم رسود صلح را
هرزمان برکوه ودشت ودره های میهنم

گرچه من باالتر ازشصتم ولی تا عمر هست
کَی رود ازیاد من افسانه های میهنم

مهِر من با میهنم ازابتدا تا انتهاست
جای دیگر من منی یابم هوای میهنم

تا بَُود قدرت به دست جنگساالراِن ُملک
ابتدا جنگ است وجنگ است انتهای میهنم

هست شیادان همه چون غرِق بحِر خود رسی
نیست کس تا بشنود شورو نوای میهنم

چون امینی یک دل وجان است ُجمِل ثرَوتم
با رضا خواهم دهم جان را برای میهنم

عقرب ۱۳۹۲ سویدن
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وطن
وطن آرامشت هردم زخدا می خواهم

عاری ازرنج وغم ودرد وبال می خواهم
کوه ودشت ودره وبوم وبِر زیبایت

بَری ازآتِش باروت صفا می خواهم
قِد شمشاد توَخم گشته زَجوِر ایام

ُدورت ازهرستم وجور وجفا می خواهم
قتل وویرانگری وغارِت بسیار شده

دیگرت یکطرف ازشورونوا می خواهم
جای غارتگری وجنگ وتباهیت وطن

امن وآرامش وهم صلح وصفا می خواهم
سالها شد که به غم دست وگریبان هستی

ُدورت هرلحظه من ازجور وجفا می خواهم
دست آلوده به خونان همه ویران کردند

برنجاِت تو ازین َورطه دعا می خواهم
ازرِش این همه دزدان وجنایتکاران

به رَِب قادر وستار پنا می خواهم
دست بیرونی واوالده ی نا اهِل ترا

ازتعرض به تونابودو تباه می خواهم
تحفه گرجمله جهان را به امینی آرند

می نخواهم همه را ِصف ترا می خواهم

عقرب۱۳۹۲ سویدن
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دروغ
چند انقالب کشورمایان دروغ بود

هروعده ی به ملت افغان دروغ بود
هم حرفهای محِو خشونت فریِب محض

هم وعده ی لباس ولِب نان دروغ بود
هرقدر بهر صلح لفاظیی بیش شد

با هرزبانی وبه هرعنوان دروغ بود
ازخارج وزداخل وهمسایه های ما

نقِش برآب وعده وپیامن دروغ بود
کرزی هرانچه گفت درین سالهای چند

پنهان نبود بلکه منایان دروغ بود
الفید بس زصلح ِبشد جنگ بیشرت

هرچند بهِر صلح بگفت آن دروغ بود
امریکه هرچه گفت برای ُمراِم خود

امِنیَتَش به کشوِر افغان دروغ بود
این پایگاه بود زاول مرام شان

هروعده اش به امنیِت مان دروغ بود
حاال شکست خورده بیرون می شود دیگر

تسلیمی اش بهانه وپیامن دروغ بود
کم کم نبُد دروغ که ما بَرشمریمش

باالتر ازقیاس وفراوان دروغ بود

عقرب۱۳۹۲ سویدن
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هموطن!
تِن رنجوِر وطن

خسته دیگر ازجنگ است
بس کن ای هموطنم دیگر ازآزاِر وطن.

جای افروخنت آتِش جنگ هرطرفی 
جای رنجاندن ونا راحتیی بیشرتش

مرهمی َشو تو دیگر
برتِن بیامِر وطن.

راِه دیگر بگُزین کاِر دیگر پیشه منا
این نه فیضیست که ازجنگ 

وناراحتیی خلق بَری
کار با آبرویی را بگُزین

کارقاچاق مکن هرگز و ادم َمُربا
نیست روزیی حالل 
اینکه تو آری چنگت

نیست آزردِن انسان ودیگر هموطنان کاِری بجا
بگذر ازخدمِت بیگانه

تو خوش خدمتی ات را کم کن
بهرت است اینکه تو باشی همه درکار وطن.

بگذر ازفسق وفساد
اولویت مده آرامیی خود بر دیگران

کوش تا عامِل آرامیی انسان گردی
کوش تا نور به چشامن هرافغان گردی
قلب شان را َمِشکن باش مددگار وطن.
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دیرسالی تو به ویران شدنش کوشیدی
درس ویران شدنش را

زعدو بگرفتی
خانه ی خویش توعمران نه

که ویران کردی
ملک ویران چو منودی همه ویران گشتند

همه جا بی رس وسامان شده و
جمله پریشان گشتند

همه ازملک گریزان گشتند
دیر سالی تو به ساِز دیگران رقصیدی

بازرو قدرت وزورت
همه مغرور شدی

ازمحبت به وطندار ووطن دور شدی
فکِر آبادیی میهن
زرست بیرون شد

وره ی جنگ تو خود بگزیدی
آخِر جنگ تباهیست برادر! به خود آی

تیشه برریشه ی خود میزنی
لَختی ُهشدار

کس نداری تو اگر
با کُلَهت مشوره کن

مصلحت بهرت ازین جنگ وجدال وکُشتار
بس کن ای هموطنم 

دیگر از آزار وطن.

سویدن قوس۱۳۹۲
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چه خواهد شد؟
ندانم کار میهن با تبه کاران چه خواهد شد

به این بیهودگان قرن وشیادان چه خواهد شد
بنام صلح جنگ وجای عمران است ویرانی

به این ویرانگری ها کاردرپایان چه خواهد شد
حیات ورسنوشت ما فتاده دست نامردان

ندانم رسنوشت ملت افغان چه خواهد شد
رسارسحرف خالی ورسارس وعده وپیامن

نشد قبل هیچ کاری بعد ازین پیامن چه خواهد شد
نباشد جا برای مردم دانا به ملک ما

پس ازین هم به تیم فاسد ونادان چه خواهد شد
بگفتند حرف خالی ملت ما باورش کردند

به این خوشباوری حال وطنداران چه خواهد شد
به یکسوقاتل ودرسوی دیگر هست جالدان

ندانم کار ما با خیِل غداران چه خواهد شد

سویدن قوس۱۳۹۲
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اعتراف یکی ازاراکین دولت

 درخواب
مشکل شده برمن همگی فرق ره وچاه

ازبس که خطا رفته وهردم به عدومل
خودخواهی وخودکامه گی ام بیش زحدشد

نی پیرو قانون ونه پابند اصومل
بی درس وکتاب وقلم ومسجد ومکتب

قانون شده بازیچه ام وفوق اصومل
ازخود کُش وبیگانه پرستی شده کارم

زانروست که هردم به سوی غیرِبلومل
با نام جهاد اینهمه مردم بفریبم

ازراستی وصدق دل آزار وملومل
دارایی من ازحد واندازه گذشته

قارون شده حیران به چنین ثروت وپومل
غافل زحساب هرچه دمل خواست منودم

من فاجرورشمندهء الله ورسومل
ازفیض جهاد این همه جاه وحشمم هست

هرچندکه من بی رس وبی پا وفضومل
با این همه بیراهه که رفتم به همه عمر

ترسم چو مبیرم نکند خاک قبومل

سویدن جدی۱۳۹۲
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هموطن
خاک آبایی خود بیش تو ویرانه مکن

خدمت خویش توبر مردم بیگانه مکن
تو جوانی ووطن چشم امیدش به تو است

میل بیهوده سوی کشور بیگانه مکن
زانکه بیگانه بَُود عیب برای خانه

راه بیگانه تو هرگز به سوی خانه مکن
وعده ها جمله دروغ است فریبش تو مخور

دام دارد به قفا میل توبردانه مکن
وطن هرگز َمرَب ازیاد که یادش زیباست

فکرویرانی ازین بیش تو درخانه مکن
َمرَب ازخاطِر خود کابِل زیبا هرگز

ترِک رساجی وازچته وبارانه مکن
دور ازفسق شوورومکن هرگز به فساد

وطنت را به بدی قصه وافسانه مکن
وطن انجاست که توخانه دران جاداری

مشو هرگزتوچنین هرزه وبیعانه مکن

قوس ۱۳۹۲ سویدن



56

ای رهبران !

تاچند راستگوی چو مردان منی شوید

درحرف ودرعمل چو مسلامن منی شوید

مرصوف با دروغ واِغوای ملتید

ازروزبازپُریس هراسان منی شوید

تاچند گوش بسته وچشامن بسته اید 

آگه زحال ملت افغان منی شوید

درپُشِت پرده فیصله ها است بهِر چی

پنهان چرا هستید منایان منی شوید

ازخیمه ها وگُرسنه گی ها وفصل رسد

آگاه نیستید وپریشان منی شوید

ازفَرِط جنگ خشک وترِی ُملک سوخته

درفکِر باغ وسبزه وبُستان منی شوید

ویرانه تر شده وطن ازپار وازِپرار

حارضبه بازسازی وعمران منی شوید

هرلحظه کُشنت است رسارسبه ُملِک ما

فارغ چرا زکشنِت انسان منی شوید

اَوفُوِبَعهِدکُم چو به قرآن صیح است

پابنِد حرف ووعده وپیامن منی شوید
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جایز که نیست قتل به اسالم هیچگاه

پَیَروچرا به دین وبه قرآن منی شوید

احساِس تان کجاست که چون دشمنان ُملک

همدرد بهِر ملِت افغان منی شوید

ازظلم وصدجفا که به ملت منوده اید

ناِدم چرا نه اید وپشیامن منی شوید

با این همه تظلم وجور وجفا به خلق

آغاِز زحمتید که پایان منی شوید

باور به روزَحرش ندارید هیچگاه

کین سان همه ِز کرده پشیامن منی شوید

این َشله گی به قدرت وزور است تا چه وقت

تاکَی چو مشکلید که آسان منی شوید

جدی ۱۳۹۲ سویدن
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شیوه ی خصمانه
ای هموطن خراب چرا خانه می کنی

با ناِم دوست شیوه ی خصامنه می کنی
درچند سال قدرِت منرودیی خودت

بسیارکارهای عجوالنه می کنی
ناِم وطن به دوِر جهان ازفساد خود

روی زبان چو قصه وافسانه می کنی
خواهیم صلح لیک توآتش زنی به جنگ

ِعمران مراِم ماست تو ویرانه می کنی
بهِر تباه کردِن ابنای این وطن

راکت چرا به فخر روی شانه می کنی
گرشمه ای زغیرِت اجداد آ گهی

این سان چرا تو خدمِت بیگانه می کنی
مردوزِن وطن همه محتاج گشته اند

زان واقفی وهیچ تو پروامنی کنی
بازورو قدرتت همه تازی به سوی ُملک

هرگزخیاِل روِز مبادا منی کنی
پیامِن خود به دشمِن دیرینه بسته ای

رشمی زنام وغیرِت بابا منی کنی
کارَت زچند سال که درپُشِت پرده است

آنرا چرا وازچی هویدا منی کنی

جدی ۱۳۹۲ سویدن
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موری !
مورجانی ستا نه زه دعا غواړم

په ژوند کی هله ستا رضا غواړم
هڅه کوم چه تا راضی وساتم

دخدای رضا ستا په رضا غواړم
ستا له غیږی نه آغازمی ژوند دی

دوام یی هم تر انتها غواړم
ستا خدمت زما دژوند هیله ده

دټول دنیانه فقط تا غواړم
ستاتر پښو الندی جنت پراته دی

ستا د پښوخاوری توتیا غواړم
دتا نه لیری می ژوند نه خوښیږی

اوستا په غیږکی زه ماوا غواړم
زه دسپیڅلی رب دربارنه تاته

سالمتی اوروغتیا غواړم
پس له خدای ته دستاینی وړیی

ځای دی په زړه پس له خدا غواړم

جدی ۱۳۹۲سویدن
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چتِرباران
دی ماهروی دیدم یک چرت بود دستش

اززیِر چرتِ باران دیدم دو چشِم مستش
کوتاه لحظه بگذشت کمرت زیک دقیقه

حامل برفت ازدست خوردم مگر شکستش
هم خشک شد دهانم هم الل شد زبانم

تا آنکه دیده دیدم لبهای َمی پرستش
زیبایی اش چنان بود گیرنده وفریبا

خوبان منی توانند هرگز دهد شکستش
ایستاده بود آنسان چون آیتی زخوبی

آیا چه دلفریب وزیبا بَُود نشستش
ازبس که فتنه افگند زیبایی اش به جانم

ازخاطرم نرفته تا حال تیپ وَجستش
برجاست تا امینی حمد وثنا بگوید

برآفریدگاری کو خلق کرد وهستش

جدی ۱۳۹۲ سویدن
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چنین وچنان
ازآندم که یارم سفرکرده است

عجینم به غم بیشرت کرده  است
مراغرق دربحِر غمها منوده

خوشی ازجهانم به درکرده است
مرا بیش تنهای تنها منوده

خودش ازنظر دورترکرده است
به ناکامیی عشق رسوام کرده

به این نامم او مفتخر کرده است
چه تقصیر من دررهی عشق بوده

مرامانده وخود سفرکرده است 
من ازناتوانیی خویش دانم

که دوریش برمن اثرکرده است
خدایا چه سازم به یار چنانی

که کاری چنین بی مثر کرده است
کدامین حسوِد سیه کارحتام

خوشی های مارا نظر کرده است

۱۳۹۲ سویدن
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صبح به خیر
صبحت به خیر باد عزیز دمل سالم

دارم به تو زجان ودل خویش احرتام
من آرزوی ِبه ُشَدنَت را ِز کِرِد گار

دارم به روزوشب ِز رَسِ صبح تا به شام
ازهرنگاِه صبِح تو من زنده می شوم

چون هست برجراحِت قلِب من اِلِتیام
بوِی معطرین ودالویِز زلِف تو

همراه با من است ومراهست درمشام
دیداِر دیگران به ُجزازروی خوِب تو

نَپَسنَدَمش ازآنکه برایم بَُود حرام
هرصبح با نگاِه پُرازمهرولطِف تو

پُرنیرووتوان َشَوم ازصبح تا به شام
هرروزباصدای دل آویزت ای عزیز

بیدارمی شوم من و می گیرم ازتو کام

دلو۱۳۹۲ سویدن
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هم پیمانی
گامنم روِز موعوِد نگاِر جانی است امروز

که دل دراَوِج بی امری ونا فرمانی است امروز
قدومش بر دل من کاِر خود کردست پیش از پیش

که این سان در دمل یک بی رسوسامانی است امروز
چنان گُم کرده ام ره را زچاِه خویشنت گویی

برایم آخرین روِز جهاِن فانی است امروز
بسی جاریست اشِک دیده ام ازشوِق دیدارش

که گویی یک هوای ابری وبارانی است امروز
منیدانم چه خواهد شد که با اوروبرو گردم

دِل من غرق دریک عامِل نادانی است امروز
شود آیا که او با من زراِه صلح پیش آ ید

ویا روز جدایی ها وبس ویرانی است امروز
ندانم روِز فسِخ عهد وپیامنهاست بیِن ما 

ویاهم روز عید وروز هم پیامنی است امروز
امینی می نداند کارمن با اوچه خواهد شد

برایش روِز بُحرانی ورس گردانی است امروز

دلو۱۳۹۲ سویدن
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موج

ظلم وستم به کشورما موج میزند

بیچارگان به شورونوا موج می زند

کشتاِر خلِق بی گنه با صد بهانه ای

چندیست کززمین وهوا موج می زند

هروعده ی وفا به وطن ُجزفریب نیست

خدمت دروغ هست وجفا موج می زند

درهرطرف تقلب وصد فتنه وفریب

دیریست دروطن همه جا موج می زند

اغواگراِن ملت وهم تاجران صلح

باوعده های پُرزدغا موج می زند

بیجا تعهداِت دروغین ندای صلح

باخدعه وفریب وریا موج می زند

الف وپتاِق ِبه شدِن حالِت وطن

اینجاو آنجا همه جا موج می زند

دلو۱۳۹۲سویدن
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خالص

اورفت دور ازبرم وکار شد خالص

امید ها و آرزوی پار شد خالص

دیگر نخواست اوکه رَهش جستجو کنم

چشمم زراه وسایه ی دیوار شد خالص

بانقِد جان ورنج وغِم بیِش روزوشب

بودم چو عشق یار خریدار شد خالص

امید وآرزووخیامل به باد رفت

پُل ازمیانه بَرشده وتار شد خالص

آن دستهای نرم وطبیبانه اش که بود

شافی برای این دل بیامر شد خالص

)دیگر نه نامه ی نه پیامی نه تحفه ای(

امید من زآمدِن یار شد خالص

پیوند دوستی ومحبت زهم گسست

پیوست اوبه همره ی اغیارشدخالص

دلو۱۳۹۲سویدن



66

خالص
ُملکم ازاِن قاتل وغدار شد خالص

درکارمملکت همه مختار شد خالص
قدرت به دست چند تنی درحصار رفت

هرکس برای خود رسو رسدار شد خالص
قاضی کجی گرفت وعدالت خراب کرد

قاتل زبند رست وگنهکار شد خالص
یکسوبه امِر کرزی  بی التفات وکَر

بیش ازهزارقاتل بدکارشدخالص
سوی دیگر فساد اداری زیاد شد

آنی که بود عامل آنکار شد خالص
بی همتان به قدرت ودولت رسیده اند

کابینه اش زآدم هوشیار شد خالص
ویرانگری زیاد شدوازحدش گذشت

هم نام بازسازی واعامر شد خالص
دولت فقط برای تنی چند وقف شد

ازاشرتاک مردم هوشیار شد خالص
دولت همیشه خادم ملت به هرکجاست

برما که نیست هیچ مددگار شد خالص

دلو۱۳۹۲ سویدن
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غزنه
زشهرغزنه ام آن ُملک زادگاه من است

که بود مامن اجداد وجایگاه من است
چوبی هراس به سیروسفرروم انجا

به خالق همه گان  تکیه وپناه من است
صغیر من به هوایش کبیر گردیدم

به وصف آن همه ی شعرونظم های من است
تعالی اش به همه حال ازخدا خواهم

برای بهرتی اش هرنفس دعای من است
به ناِم نامی اش هرلحظه افتخارکنم

چراکه ناِم بلندش چوعزوجاه من است
به ناِم جایگهم غزنه را حقیست به من

گَرَش ادا نکنم این همه گناِه من است
به درِد آن همه آرامشم رود ازدست

حقیقت است خدا شاهد وگواِه من است
به َدورَدوِر جهان میهن ودران غزنه

چوجایگاِه امینی ورسپناِه من است

سویدن حوت ۱۳۹۲
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زن

مردراجان ودل ودلربزن است

مونس وهم یاروهم یاور زن است

درنشیب ودرفراززندگی

همدل وهمدردوهم سنگر زن است

مردرا باشد رشیک زندگی

همرسوهمرازوهم بسرت زن است

زن چو یک دنیای ازعشق وخوشی

چون جهانی اززرو زیورزن است

ارزشش باالتر ازکوه طالست

مردرا هم چون ُدروگوهر زن است

باِغ ِپرازمیوه های رنگ رنگ

هم می ومینا وهم ساغر زن است

یک جهانی ازامیدو آرزو

آرمان مرد را مظهر زن است

بهرطفالن کوِه لطف وعاطفه

تکیه گاِه خوب برشوهرزن است

مرد اگرباشد بنای زندگی

زندگی را هم چو بال وپرزن است
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آرزوها وامید مردرا

میرساند هرکجا بررس زن است

خواهران آسیب دیده بیش وهم

همرس ویا مادرودخرتزن است

هرچه آسیب دیدگان درهرکجا

َدوِر دنیا هست رستارسزن است  

جمله اوالِد برش اوزاده است

مادِر هرشاه وهررهربزن است   

لیک نزِد مردماِن زن ستیز

بی بها وبیش ارزانرت زن است 

یا زظلِم شوهراِن زن ستیز

نا امید وواله وابرت زن است

حوت ۱۳۹۲ سویدن
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به استقبال ازشعر رسول پویان
ای رهربان فریب مسلامن دیگر بس است

جور وجفا به ملت افغان دیگر بس است
بازی به رسنوشت زن ومرد این وطن

بهرخدا دهید به پایان دیگر بس است
تاکی به چشم مردم ما خاک می زنید

زیرپاُلل آب فراوان دیگر بس است
رحمی به حال ما زبرای خدا کنید

گردید دیگر ازره ی شیطان دیگر بس است
تا چند ازپی زروقدرت روانه اید

همرای خلق بازیی پنهان دیگربس است
برروزبازپرس چرا بی عقیده اید

بازی به رسنوشت غریبان دیگر بس است
تا چند پشت پرده بَُود کارهای تان

با اهرمن که سازش پنهان دیگر بس است
کاِر خالِف تان زشامرش گذشته است

چون آفتاب هست منایان دیگر بس است

حوت ۱۳۹۲ سویدن
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هوشدار
ای که َغره برزروجاه وجاللی هوشدار

صاحِب صد َمکنت ومال ومنالی هوشدار
اای که رسگرم زراندوزی وکسب قدرتی

نیستی باقی برای چند سالی هوشدار
تا قیامت نیستی درقدرت وفرمانروا

هرچه باشی مثل یک خواب وخیالی هوشدار
تومپندار اینکه شاه هستی ویا فرمانروا

هرچه باشی عاقبت روبرزوالی هوشدار
همرهت باشد فقطیک جامه واعامل تو

گرچه اکنون صاحِب جاه وجاللی هوشدار
خوب میدانی که راه زندگی برمردن است

تابه کَی غافل تو ازکارثوابی هوشدار
باالخرروزحسابی میرسد نزد خدا

روبروآنجا تو با صدها سوالی هوشدار
طُرفه رفنت نیست ممکن مثل دنیاروزحرش

لیک درآنجا تو یی با دست خالی هوشدار
تا قیامت نیست این جاه وزروِحشمت به تو

گرشهنشاه هستی ویا مارشالی هوشدار

سویدن حوت ۱۳۹۲
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آلهء دست
وطنم دستخوش ظلم هویداست هنوز

ملتم آله ی دست آمریکاست هنوز
هیچکه روِز بهی نیست ُمیَرَسبه وطن

زانکه درصدرهمه بی رس وبی پاست هنوز
هیچ َخیری زدوهمسایه ندیدیم به عمر

جنگ وتخریب زپایین وزباالست هنوز
سالها شد که به جنگیم پَِی صلح روان

جنگساالر همه جا حاکم اعالست هنوز
انتخابات فریب است وگَِپ رای دروغ

قدرت ازچند تنی بی رس وبی پاست هنوز
جنگساالر به ُملکم رسورسدارشده

صاحب قدرت وزوروزروویالست هنوز
قصه ی ما به فساد وبه دروغ وبه فریب

درزباِن همه ی مردم دنیاست هنوز
دستاورد نداریم کزان یاد کنیم

روزوشب دروطن ما شب یلداست هنوز
گرچه ساکن به وطن قَُوِت َدوِر دنیاست

لیک بی امنیتی بیش ودوباالست هنوز

سویدن حوت ۱۳۹۲
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وصیت اسکندر مقدونی
اسکندر مقدونی تسخیر فراوان کرد

هم فتح پیاپی او بس دولت شاهان کرد
چون سوی وطن برگشت او بعد فتوحاتش

بیامرشد او درراه تاریک شد اوقاتش
ازشدت دردوتب حاالت ِدگرگون شد

بیامری اش افزودو ازمعالجه بیرون شد
بدترچو مزاجش شد بس صعب عالجش شد

عامل به صحتیابی نی تخت نه تاجش شد
دردش که دوام آورد اورا چوبه دام آورد

نزدیک اجل کردش باجمله فتوحاتش
شدسخت ره وامکان درآخر ودرپایان

تقلیل چوشد امکان نومیدشد ازدرمان
باخویش تفکرکرد،پیروزی وشمشیرش

هم ثروت رسشارش قوای جهانگیرش
بیهوده عبث بوده آن تخت َوتاج او

چیزی نتوان کردندازبهرعالج او
اوگفت به یارانش برجمله وزیرانش

برعسکروقوایش برصدروحکمرانش:
چندیست وجودمن بادردعجین گشته

طبعم که غمین گشته بس زار وحزین گشته
بَد گشته مزاج من صعب است عالج من

کاری نتوان کردن نی تخت نه تاج من
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بیامری من عامل برکارچنین گشته
جایم که زمین گشته مرگم چوقرین گشته  

سه خواسته ی دارم آرید بجا یک یک
این خواسته هایم را سازید ادا یک یک

بردوش طبیبانم تابوِت مرا سازید
فرِش رَه شان طال بسیار باندازید

بسیارجواهرهم درراه باندازید
بیرون زتابوتم دستان مرا سازید

درچشم حکمرانش بس اشک فراوان بود
ازحالت اسکندر اونیز به گریان بود

گفتا: که به جا آریم ما هردوسه گفتارت
گرلطف کنی گویی خودعلِت این کارَت

اسکندرمقدونی با یک نفِس راحت
هرحرِف دِل خودرا اوگفت به صاحت:

اول که طبیبان هم موجود ضعیف هستند
باعامل دانایی بسیارنحیف هستند

آنها نتوان شافی کامل به برشبودن
آنها نتوان َسدی برمرگ واجل بودن

ماجمله که مخلوقیم هستیم چو یک بنده
هرگزنتوان بودن تا روزابد زنده

کزتیغِ اجل هرگز دوری نتوان کردن
بسیارطبیبان هم چیزی نتوان کردن

طال وجواهرهم هرچند بسی دارم
یک ُخرده ی ازآن هم نتوان به خودم آرم

برقدرت ودارایی هرگزنسزدباور
هرگزنسزد باشیم ماغره به زوروزر
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ای کاش
ای.کاش غم منی بود رنج و امل منی بود

ظامل اگر نبودی ظلم وستم منی بود
انسان همیشه باهم چون جان وتن همی بود

وافربُدی محبت احساس کم منی بود
ایکاش باطن ما بودی یکی چو ظاهر

درحرف ودرعمل هم اینقدرَچم منی بود
ایکاشکه مسلامن قارون صفت منی شد

دررس هواش هرگز یورو درم منی بود
ایکاش هرکی قانع برحق خویش می شد

چشمش به غصب هرسو هرلحظه َخم منیبود
جنگ وجدال برده تاب وتوان مارا

ایکاش صلح اینسان درپیچ وَخم منی بود
گر انفجاروکشنت درُملک ما منی شد

درچشم مردم ما یک ذره نم منی بود
برراستی گر اینها میرفت ازپِی صلح

ازملک ما گریزان صلح وسلم منی بود
بی همتان به قدرت گر هیچ رَه منی یافت

پایین چنین به کشورارز قلم منیبود
صلِح اصیل می شد درملک وخانه ی ما

دردولت وبه قدرت هوشیار کم منی بود
بادانش وخبیری درصدر عدل اگر بود

بر ملِت ضعیفم ظلم وستم منی بود

حمل ۱۳۹۳ سویدن
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کاِم نهَنگ
زاندم که به دولت کسی ُهشیار نداریم

درراس یکی آدِم پُرکارنداریم
زین جمله که نصب اند زچندیست به دولت

یک همدم وهمدرد ومددگارنداریم
ُجزتفرقه وقوم پرستی وخیانت

ازصدق وعدالت یکی آثارنداریم
هریک شده مرصوِف زراندوزی وقدرت

مرهم زیکی بردِل بیامرنداریم
هرکس چو پَِی منفعِت خویش روان است

دردوِر جهان هیچ طرفدار نداریم
رسسبزیی میهن شده برخاک برابر

درُملک یکی شاخه ی پُربار نداریم
ازبسکه شده جنگ رِس جنگ به میهن

ویرانه بسی شد مگراعامر نداریم
ُجزکشنت وُجز زیروزبر کردِن میهن

دراولویت هیچ دیگرکارنداریم
افسوس پس ازکشنت ونابودیی مردم

ُجزکاِم نهنگ ودهِن مارنداریم
ازحرف وهمه وعده ی تکرار به تکرار

ُجزُضجه وُجزناله وآزار نداریم
بدترشود امروز زدیروز وزهرروز

هرگزحد واندازه ومعیار نداریم
برخودرسی وظلم وفریِب تک وتگامر

یک نقطه ی پایانی واخطارنداریم
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دستاورد
بارها ِورِد زبان همواره دستاورد هست

من ندانستم که دستاورد چیست؟
امنیت درملِک ما بد ترشده

آنچه ویران بود ویرانرت شده
چوِر دارایی ما ازدی فراوانرتشده

فاسد وفسق وفسادشان منایانرتشده
من ندانستم که دستاورد چیست؟

چندتن درصدرودرقدرت شده چون تیکه دار
هم تقلب هم تخلف بیش ازپاروپرار

شد همه دیوانه ی قدرت منانده هوشیار
مردمان مجبور برترک وطن روبرفرار

من ندانستم که دستاورد چیست؟

زورمندان بیش حاکم بر رِس ملت شده
بی همه چیزان به کشور واجِد ُحرمت شده

هریکی شان آفتابی دشمن وحدت شده 
خیِل دانایان همه درخواری وذلت شده 

من ندانستم که دستاورد چیست؟
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نام شد محِو خشونت برزناِن میهنم
زن ستیزان بیشرتشد حاکامن میهنم

ظلم ازحد بیش شد بربانوان میهنم
نیست کس تا بشنود حرف زنان میهنم

من ندانستم که دستاورد چیست؟

بس جنایتکاروقاتل گیر شد درمیهنم
اعرتاف شان همه تکثیر شد درمیهنم

بازهم اینکاربی تاثیر شد درمیهنم
جمله ازسوی یکی تقدیرشد درمیهنم

من ندانستم که دستاورد چیست؟

نام زندان شد همه مهامنرسای جانیان
شد مهیا بیشرتراحت برای جانیان

راحِت ملت رسارسشد فدای جانیان
نیست درقانون مگر چیزی جزای جانیان؟

من ندانستم که دستاورد چیست؟

حاکامن درُملک بیش ازپیش خود مختارشد
جمله آسایش بنام جانی وغدارشد

دوستی با دشمناِن ُملِک ما بسیارشد
بهرملت ظلم شد تکلیف شد آزارشد

من ندانستم که دستاورد چیست؟



امرد

79

رسبه رس با ناِم دین اینها تجارت کرده اند
دشمناِن صلح را برصلح دعوت کرده اند

نَصب فرزندان شانرا درسفارت کرده اند
بهِر خود ویال وقرص هرجا عامرت کرده اند

من ندانستم که دستاورد چیست؟

یکطرف هرگه بنام صلح مهامنی بَُود
یکطرف ازجنگ ملت درپریشانی بَُود

یکطرف چوروفساد ونا بسامانی بَُود
یکطرف هم انفجاروقتل وویرانی بَُود

من ندانستم که دستاورد چیست؟

اصِل دستاورد انسان کُشنت است
ُملک بیش ازپیش ویران کردن است

دشمنان را بیش باالبردن است
راه دشمن را چراغان کردن است

حال دانستم که دستاورد چیست

ملِت بیچاره ناالن کردن است
کارپشت پرده پنهان کردن است

قدرت وزورو زِر بسیاررا
بهِر یک قومی فراوان کردن است.

حال دانستم که دستاورد چیست.

اول ثور۱۳۹۳
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اسالم ومسلمان
چندیست که کار ما برادرکشی است

این نیست ِخرَد بل همه نادانیی ماست
حرف )من( و)تو( بجا نباشد هرگز

این تفرقه باعِث پریشانیی ماست
تخریبگِر وحدِت ما بسیار است

تعقیِب ُوشان عامل ویرانیی ماست
گرما به وطن نیک منی اندیشیم

این باعِث ِذلت وپریشانیی ماست
چون اَوفوِبَعهِدکُم به قران درج است

گرمانکنیم ُسست پیامنیی ماست
باناِم جهاد قاتل  انسانیم

کین خود عمِل ضِد مسلامنیی ماست
تَک تازی وخود خواهی وخود مختاری

زاینده ی این حالِت بُحرانیی ماست
گرما همه عاقالنه اندیشه کنیم

این ضامِن اتحاد وهم خوانیی ماست
)اسالم به ذاِت خود ندارد عیبی(

)هرعیب که هست درمسلامنیی ماست(

سویدن ثور۱۳۹۳
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چادرسفید

چادرسفیِد بخت سیاهم که هیچگاه

روی خوشی ومهرومحبت ندیده ام

ازروِززادگشتنم افسوس تا کنون

درخانه غیر جنک وعداوت ندیده ام

تقصیر من همینکه چرا دخرتآمدم

پاداش هیچ غیرمالمت ندیده ام

حِق من وحقوِق برادر یکی نبود

من امتیازهیچ به قسمت ندیده ام

ُمختاربود اوبه همه رسنوشت خود

ایوای من که هیچ سعادت ندیده ام

فامیل رسنوشِت مرا میزدی قلم

دررسنوشِت اهِل ارادت نبوده ام

آزادی ام زسوی همه سلب گشته بود

ُجزقید وبند وغیِر اسارت ندیده ام

َدوِر جوانی ام همه بی چند وچون گذشت

هرگزبهاروعطر وطراوت ندیده ام

مادر محبتش به من هرلحظه داده است

من ازپدر که هیچ شفقت ندیده ام
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َمنعم زدرس ومکتب وکسِب سوادکرد

درخانه غیرخواری وِذلت ندیده ام

بعِد عروسی ام که به یکباره زن شدم

ازشوهرم که هیچ محبت ندیده ام

چون اومرا به پول وبه دولت خریده بود

زانروزمرِد خویش من عزت ندیده ام

ازسوی مردُحِریَتم سلب گشته بود

جزرنِج بیش وغیِر خشونت ندیده ام

حاال بُرَند دستم وبینی وگوِش من

من هیچ روی عدل وعدالت ندیده ام

سویدن ثور۱۳۹۳
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مادر
مادرتو شکوه وشاِن مایی

هم تاب وهم تواِن مایی
مازنده ززحمِت توهستیم

توحامی وباغبان مایی
توشاخچه ی همیشه پُربار

تورونق بوستان مایی
هرلحظه زتو مددبخواهیم

همواره رِس زباِن مایی
هرگزنربی زیادمارا

مرصوف به آب ونان مایی
درگرمی ورسدی وشب وروز

هرلحظه نگاهبان مایی
هرحرِف تو مرهِم دِل ماست

شافی وطبیِب جاِن مایی
دستت به دعای ما بلند است

غمخوار به هرزماِن مایی



84

خطاب به اجاره داران  

ای رهربان برای خدا رهربی کنید

نی اینکه ادعای به خود بهرتی کنید

گرباوطن وهموطنان همنواشوید

بهرتازانکه بردیگران نوکری کنید

زانانکه اند دشمِن دیرینه ی وطن

حاالرضور نیست که فرمانربی کنید

چون ُمسلمید ِبه نَبَُود اینکه سالها

ملت فریب داده وافسونگری کنید

محتاج میهنم به مرمت زیاد هست

شایسته نیست بازکه ویرانگری کنید

حفِظ وطن به قیمِت جان هست فرِض ما

با این وآن جفاست که سوداگری کنید

ملت به وعده های شام ارج می نهند

تاچند استفاده زخوشباوری کنید؟

هرملتی که ساکن آن مرزوبوم هست

یکسان چه خوب گرهمه را رهربی کنید

فرقی میاِن چندبرادرخطابَُود

برحق میاِن شان همه جا داوری کنید
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شدپشتو ودری دوبرادر زیک پدر

نامردی است که َهجِو زباِن دری کنید

گرچند تن چو)یون( وچو)طاقت( خطامنود

تهدیدشان زتفرقه وخودرسی کنید

مگذاِر شان که وحدِت مارا به هم زنند

درراِه نیک کاریی شان رهربی کنید

غافل زروِز حرش نباشید هیچگاه

آماده خویش بهِر هامن داور ی کنید

سویدن ثور۱۳۹۳
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تصنیف

دِل من برفته ازکف  خربی ازان ندارم

به جز ازتو ایستمگر به کسی گامن ندارم

تو ربوده ای دل من    دِل زار وبسمل من

که به غیر دردوحرست نشدست حاصل من

دل من چسان ربودی غم من چرا فزودی

چه بگو گناه من بود زچه بی دمل منودی

چوشدی تو آفت دل که ربودی راحت دل  

به کدام داد خواهی بکنم شکایت دل
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به استقبال ازشعر زیبا وپرمحتوای

 بهارسعید
ازدرِد هموطن دِل من درد میکند

ازظلِم ُمرَبهن دل من درد میکند
چون ِصف درد نیست به یک گوشهء وطن

برجملهء بدن دل من درد میکند
یکسوست رس بریدن ویکسوست انتحار

برطفل ومرد وزن دل من درد میکند
بیرون شود رِس من وازدشمنان من

حاال زیک یخن دل من درد میکند
وحدت که نیست تفرقه بیداد می کند

ازفرِق توومن دل من درد میکند
بیگانه هرچه هست به کهمک شتافته

ازظلِم خویشنت دل من درد میکند
ازبسکه حرف ووعدهء خالی شنیده ام

ازُسستیی سخن دل من درد میکند
ملت بجای بلبِل شوریده درفغان

برگل درآن چمن دل من درد میکند
میهن چوغرِق بحِر فساد است تا گلو

برحالِت وطن دل من درد میکند

سویدن ثور۱۳۹
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استخاره

به خواب باز بدیدم که استخاره کنم

دوباره مسنِد پیشینه را اجاره کنم

کامِل بیش ندارم که تا کنم ظاهر

اگرچنین نکنم پس بگو چه چاره کنم

همیشه رای مریدان امانتیست به من

خیانتش به یکی پُست ویک اشاره کنم

گذشت می نتوان بهِر هم قطارانم

که خوِن خلق بنوشند ومن نظاره کنم

به ساِز دشمِن میهن همیشه رقصیدم

روا مدار که خودرا ازان کناره کنم

چو استخاره گری همچو عادتم گشته

به غیِر آن نتوان شوِق هیچکاره کنم

چو ترِک عادِت من موجِب مرض گردد

توان کجاست که خودرا ازان کناره کنم

کسانی اند که منعم کنند ازاین کار

ولیک حرف ونصیحت چوگوشواره کنم

به استخاره گری صاحِب رسوخ شدم

عجب بَُود اگر امروز زان کناره کنم
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همیشه مسنِد من بیشرت زیک بوده 

منی توان به یکی پُست من گذاره کنم

چو استخاره گری داِم روزی است به من

چرا ازین رهء پرفیض من کناره کنم

زعمرهاست که ما باِر دوِش خلق هستیم

چرا به زودی ازین مرتبت کناره کنم

۱۳۹۳ جوزا سویدن
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ورزش

بامفاد وسودمند ازبهر انسان ورزش است

ضامِن حفِظ سالمت برتن وجان ورزش است

بهر هرمرد وزن واطفال درهر سن وسال

انتخاِب خوب درهرفصل ودوران ورزش است

آنچه نیرومندتر می سازد اعضای بدن

بیش می بخشد توان هرعضو انسان ورزش است

ورزَِشت سازد رها ازدردو بیامریی بیش

آنچه قسام دردهارا هست درمان ورزش است

چند فرسنگی دویدن بیش سهل وساده است

راه رفنت گاهگاهی بهِر پیران ورزش است

ازغذا های مناسب با مقادیِر درست

استفاده کمرتک تاحِد امکان ورزش است

وزن را تقلیل بخشیدن زورزش می شود

باالثرشهِم وجود آرد به پایان ورزش است

ورزَِشت ازناتوانیهای ِجسمی وارَِهد

حامی ازَضعِف مزاج اَرهست ارزان ورزش است

آنچه نیرومندی ات می بخشد ازبهِر دفاع

ُرو به ورزش های رزمی کن که خود آن ورزش است
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مرِد ورزشکار باشد افتخاِر ملَتَش

آنچه می سازد ورا چون مرِد میدان ورزش است

مرِد ورزشکار دارد هرکجاناِم بلند

آنچه می بخشد به او اَرِج فراوان ورزش است

ِبشُمری گروصِف ورزش را به صدها می رسد

بیشرتازگفته ی من چند چندان ورزش است

آنچه می آید امینی را پسند ازروزگار

شعر وموسیقی وقدری بیش ازآن ورزش است

جوزا ۱۳۹۳سویدن
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روزحساب
کشت نیکی کن که می آید به کار

حاصلش بهرِتو درروِز شامر
گندم ازگندم براید جوزجو

می شود معلوم هنگاِم درو
گرتو قدرمتند هستی بیشرت

هست باالترزتو ذاِت قََدر
نیک وبد کرِد توآید درحساب

ازپِی قدرت مکن اینسان شتاب
ظلم برمردم منایان می کنی

َعیِب خود بیهوده پنهان می کنی
بهرقدرت درشتاب هرگزمباش

غافل ازروِز حساب هرگزمباش
توشه بهرآخرت میکن درست

تو به گوِش فیل خواب هرگزمباش
نی تو مانی نی َدپ ودرباِر تو

نی همه یاراِن خلق آزارتو
هرگزازاجِر عمل غافل مباش

این چنین بیهوده وجاهل مباش
ذره ذره ازتو پرسان می شود

عیِب پنهانت منایان می شود
جمله اعامل توآیددرشامر

دادگر آنجا بَُود پروردگار

سویدن ۱۳۹۳ جوزا
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انسانیت
انسانیت محبت والفت به یکدیگر

هم اعتامِد بیش وصداقت به یکدیگر
بی اعتنا به رنگ وزبان وبه ملیَت

احساس بیش ولطف وعنایت به یکدیگر
چون عضویک بدن همه باهم برادریم

نی اینکه طعن وجنگ وعداوت به یکدیگر  
ما بازبان نرم به هم گفتگو کنیم 

نی بازبان )یون( و)طاقت( به یکدیگر
حِق همه مساوی وباهم برابری

نی برتری وفرق وِحقارت به یکدیگر
درراِه کس به جا نَبَُود خارکاشنت

بس ارج واحرتام ومحبت به یکدیگر
باهموطن زآشتی وصلح َدم زدن

نی دشمنی وکین وحسادت به یکدیگر
گرمشکلی میانه ی مایان ظهورکرد

مابا زبان دهیم قناعت به یکدیگر
نی اینکه بازباِن سالح گفتگو کنیم

قایل شویم اَرج وعزت به یکدیگر

جوزای ۱۳۹۳، سویدن  
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به استقبال شعر 

عبدالغفور سنگین عشرتی

چندسالی شد که ازخود بی خرب گشتیم ما

عاشق جاه وجالل وزوروزر گشتیم ما

درره بهرت شدن هرروز قربان می شویم

بادریغ ازدی کنون درمانده تر گشتیم ما

کشته شد احساس ما با هموطن هم با وطن

کرد قدرت چشم مارا کوروکَر گشتیم ما

دست ما آلوده شد با خوِن قتِل هموطن

با مکافاِت زیادی مفتخر گشتیم ما

بهِر ما ازچند سالی زشتها زیبا شده

بی متیز اززشت وزیبا خیر ورش گشتیم ما

حرفهای ماهمه چون بُقعه روی آب بود

زان سبب با کوشش خود بی مثر گشتیم ما

چون دوام قدرِت بی دانشان بسیارشد

دورتر ازدانش وعلم وهرن گشتیم ما

عده ء باناِم قوم وملیت درافتخار

دیگران محروِم اظهاِر نظر گشتیم ما

یک تنی با چند تن شیاد قدرت را قَپید

ازجفای دولتش زیر وَزبَر گشتیم ما
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عده ء محدود ازما غرِق بحِر نعمت اند

مابقی در دوِر دنیا در به در گشتیم ما

چندسالی شد تقلب آفتابی گشته است

زان سبب بهرت نه بَل یوُم البَرَت گشتیم ما

انتحاری ها به اِذِن شخص اول می شود

روبرو ازچارسویی با خطر گشتیم ما

انتحاری همچو دستاورد آمد درحساب

روبروهرلحظه با زنِگ خطر گشتیم ما

حیف می آید که انسانیم وانسان می کُشیم

خود برش دشمن به اوالِد برش گشتیم ما

عدهء با ناِم دین غرِق تجارت گشته اند

زیِر باِر ظلِم چندین بی هرن گشتیم ما

زندگی درمیهنم هرروز بدتر می شود

غرق دریک شاِم تاِر بی سحر گشتیم ما

۱۳۹۳ سرطان سویدن
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دوستان گرامی هموطنان عزیز سالم !

همه نا بسامانی ها ، خود مختاری های دولت موجوده واین همه تقلبات چند ساله آفتابی 

که منی توان حدی برایش تعین کرد یکطرف،که  وکیالن ما هم منفی پسند شدند یعنی با 

امتیازات بی حد ی که طی چندسال وکالت شان ازخیرات رِس ملت داشتند وآنقدر غرق 

بودند  برده  ازیاد  کامال  موکلین  دربرابر  شانرا  مسءولیت  حتی  که  بودند  نعمتها  دربحر 

به اصطالح ملی  یکروزهم درچوکی های شورا ی  اطفال مکتب گریز  وبسیاری شان مثل 

حضوربه هم منی رساندند زیرا کارهای بیرونی شان مهمرت ازنشسنت درچوکی های شورابرای 

شان ارزش دارد که به همین علت بارها بعضی فیصله ها بخاطر عدم موجودیت تعدادی 

ازین تیپ وکال به تعویق افتیده ومی افتد این بار ودرین مرحله حساس بی رشمانه می 

باشند وبا  از پیش برخوردار  ازامتیازات بیشرت  ابد  برای  خواهند مثل اعضای دولت کرزی 

همه نا کارگی هاوخیانتهای که تعدادی ازینها طی چند سال درعمل ازخود تبارز داده اند 

خودشان برای خود پاداش می خواهند.  خود کوزه وخود کوزه گر وخود گِِل کوزه   خودبررس 

آن کوزه خریداربر آمد    بشکست وروان شد.قابل یادآوری میدانم اینکه:  یکعده انگشت 

شام روکالی محرتِم که در هررشایط ملت را ازیادنربده همیشه باغم ملت که )دستاورد دولت 

چندین ساله است(رشیک بوده اند وهستند، همه ازملت گفته اند وبرای منافع ملت گام 

برداشته اند جای شان درقلب همه ملت بوده هست وخواهد بود.

ازینکه من قدرت نویسندگی  ندارم ولی ایجاب می کند که دربرابر اینهمه دیده درآیی های 

عده ازوکال صدایم را بخاطر این ملت خوشباوربلند کنم.صف احساسم را با چندمرصعی 

بیان کرده ام که پیشکش تان می کنم.

راءی ماها شد بالی جان ما
زدوکیالن خاک درچشامن ما

لقمه ء نانی که برکف داشتیم
 آمدو بگرفت ازکف نان ما
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هریکی خودرا به زوروزر رساند
 پیرشوی دیده وچشامن ما

شدهمه همکارباناکاره ها
تنگ کردند حلقهء امکان ما

غمرشیک ما وشان هرگزنبود
قهقه خندیدند باگریان ما

آفتابی زیر پا بگذاشتند
  آرمان ووعده وپیامن ما

بهرما زانها مفاد هرگزنبود  
  هرنفس بودند درتاوان ما

جای کهمک بهر ما بیچاره ها
تقویت کردند زورمندان ما

دروزارتها منودندی غلط 
      بارها تایید نادانان ما

درخیانتهای دولت چند سال 
سهم بگرفتند ازعنوان ما 

۱۳۹۳ سرطان ۲۰ سویدن
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ازموکلین به وکالی امتیازطلب
ما رای داده ایم که کاری به ما کنید

نِی اینکه اعتامد همه زیِر پاکنید
آگاه گاه گاه زاحواِل ما شوید

نِی اینکه ترِک قریه وازروستا کنید
خواهیم تاکه ازحِق مایان دفاع کنید

نِی اینکه امتیاز به خود ادعا کنید
ازاین دواِم جنگ چرا نفع می برید

ما رای داده ایم که صلح وصفا کنید
ازاعتامِد ما زچه سوء استفاده شد

شایسته نیست اینکه به ما این جفاکنید
برکَرده های خویش به ملت نظر کنید

حرفی به جای نیست که این ادعا کنید
بهِر خدا به خویش بیایید ولحظه ء

رشم اززمانه کرده وترس ازخدا کنید

سرطان ۱۳۹۳ سویدن
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وطندارم
خدایا رحم کن برحالت زار وطندارم

گِرِه بکشای خود ازسختیی کاِر وطندارم
بسی زجر وشکنجی دیده اند ازسوی این وآن

شوی مرهم تو خود برقلِب بیامری وطندارم
َمِده دسِت توانا ظاملان را بعد ازین هرگز

که بردارند دست اززجر وآزاِر وطندارم
فزون سازند غمهارا رِس غم بهِر این ملت

به جزتو نیست دیگر یار وغمخواِر وطندارم
به راِه هموطن هریک به نَفَعش خار میکارند

کُنی هموار یارب راِه پُرخاِر وطندارم
وطن چون طُعمه درهرچارسوَدرنده گرگان اند

چنین بی همتی نَبَُود سزاواِر وطندارم
نِگون ساز این َدپ ودوراِن منرودیی اوشان را

نباشد این همه بیهوده ها کاِر وطندارم
ِسواِی اینهمه یارب تو روشن کن رِه ما را

ُجز این هرگز نباشد چاره ی کاِر وطندارم
ندانم بهِر خود پاداش ازبهِر چی میخواهند

که باعث بیش گردیدند آزاِر وطندارم
الهی دشمناِن ُملک را با خاک یکسان کن

همین باشد امینی حرف واظهاِر وطندارم

۱۳۹۳ سرطان سویدن
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تقلب
با تقلب هرکی قدرت را گرفت

طمعِ خدمت را ازو هرگز مدار
تاجر است او و تجارت می کند

نِی که ویران را عامرت می کند
دوستانش را وزارت میدهد

ارجمندان را سفارت میدهد
چند تن را او َمدد بایدکند

چوروغارت بی عدد بایدکند
نیست اورا اعتنایی بر وطن

او منی گردد دواِی بر وطن
بیش می جوید َمفاِد خویش را

بیش می سازد فساِد خویش را
بی مفاد وبی فساد اوزنده نیست 

وزفسادش هیچگه رشمنده نیست
نفع می بردارد ازدرِد وطن

خواهد هردم چهره ی زرِد وطن
ازوطن بهرت بداند خانه اش

قدرت ودارایی وکاشانه اش
داند او خود صاحِب افغانستان

می ستاید طالِب افغانستان
داند او خود بیش ذی حق دروطن

مالک وبابای مطلق دروطن
بعِد کارش هم بخواهد امتیاز

غرق بود هرچند او درامتیاز

۱۳۹۳ سرطان سویدن 
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جهان ما
این جهاِن ماست نی از آِن ما

چند روزی نوبت ودوراِن ما
باقی وپایا مناند تا ابد

قدرِت ما زورو فَروشان ما
هرچه طوِل عمِر ما باال رود

مرگ باشد آخروپایاِن ما
مرده گر احساِس ما با همدیگر

ازچه رو آدم شده عنواِن ما
آدمی اعضای یکدیگر بَُود

یک تِن واحد تن وهم جاِن ما
ازچه اندیشیم دایم ما به خود

برده ایم ازیاد همنوعاِن ما
باوفا برعهد هرگز نیستیم

پوچ وبی معنی شده پیامِن ما
تابه کی آواره دردوِر جهان

مردِم بیچاره وحیراِن ما
تا به کی فارغ منیگردد زجنگ

ُملِک درخون خفته وویراِن ما
بسکه نا امنی به ملِک ما شده 

درخطر هرلحظه باشد جاِن ما
بسکه ما درخود کُشی ماهر شدیم

مردِم دنیاشدند حیراِن ما

۱۳۹۳ اسد سویدن
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دشمِن داخلی

با دشمِن دروِن وطن کار شد خراب

زانروبجای نوشدن اعامرشد خراب

هرروز بدترین شده ازروِز پیشرت

هرلحظه لحظه بازبه تکرارشد خراب

وارونه شد گزیدِن رهرببه ملِک ما

دیوانه جاگرفته وهوشیارشد خراب

باشد برای ِبه شدن هرلحظه چشم ها

امادریغ ودرد که بسیارشدخراب

شدوعده بهرِبه شدِن ملک هرنفس

هرروزکاِر دولِت ُمختارشد خراب

چون کاِر بازسازیی میهن فتاده بود

دردسِت مرِد ناشده معامرشد خراب

ملت بجای باهمی وَدوِر هم شدن

ازهمدیگرشدند دل آزار شد خراب

ازسالها وجوِد وطن دردمند ماند

هرلحظه لحظه حالِت بیامرشد خراب 

سنگی به پای لَنگ بیامدزهرطرف

امروزبازناُخِن افگارشد خراب
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باناِم لوی جرگه شدن جشن باربار

شورا زهم گسیخت وتاالرشد خراب

زان دم که صدرهابشد ازآِن این وآن

موقف گرفت دزدو گنهکارشد خراب

چون مسنِد قضا همه درانحصاررفت

صدبی گنه بناِم گنهکارشد خراب

صلحی که ساِل پاربنا گشته بادروغ

تنها کنون نه بلکه ازآن پارشد خراب

نی صلح شد میرس ونی جنگ ختم شد

شهرودیاروکوچه وبازار شد خراب

درسیزده سال نشد کاِر ُمثمری

هرسال درمقایسه با پارشد خراب

۱۳۹۳ اسد سویدن
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قدرت
بازدرقدرت هامن کهنه جنایتکارشد

بازَدوِر جهل ودوراِن تگ وتکامرشد
بازطالب دوستان ودشمنان ُملک ودین

با شعارکهنه وتکراری رویکارشد
پیرواِن راِه قارون دشمِن افغان منا

باپالِن شوِم خود باِر دیگر تکرار شد
بازآش وکاسه وزهِر هالیل مثِل پار

پیَرِو راِه فساِد کرزی  غدار شد
آنکه میهن را به چندین سال ویران کرده بود

آمدوباِر دیگر برمیهنم معامرشد
بازچوِب دسِت پاکستان وایران دروطن

آمدو باِر دیگر چون قاید وبادارشد
ُدزدهای کهنه با همکاریی بیگانه ها

برخزاین باِر دیگرچون رسورسدار شد
مفسدین کهنه کاری نصب درقدرت بشد

عالِم ودانا برفت ودورازانظارشد

۱۳۹۳ جدی سویدن
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اندرز دوستانه
دارا اگری یارفقیران میباش 

یاوربه همه نیازمندان میباش
نیرویت اگرهست به بازو وبه تن

همدست وعصای دسِت پیران میباش
باشد اَگَرَت خیاِل آموختنی

هم صحبت وهمرِه دبیران میباش
همت اَگَرَت هست وطن را مفروش

حافظ تو به آن خاِک دلیران میباش
چون ارشِف مخلوق عملت بهرتکن

فارغ دیگرازهوای شیران میباش
َمیلی اَگَرَت هست به آبادیی ُملک

آماده به بازسازیی آن میباش
مپسندکه جاهالن پسندت بکنند

همواره وفادار به نیکان میباش
بگذر تو ازین هرزه گی وفسق وفساد

پیرو تو به اسالم وبه قرآن میباش

۱۳۹۳ اسد سویدن
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جهاِن فا نی
فانی جهان به هیچ برابر منی شود

چون آمدو گذشت مکرر منی شود
جاه وجالل وقدرت ومال ومناِل ما

یکبار است نوبِت دیگر منی شود
این طُرفه رفنت است فقط خاِص این جهان

ُهشدار کین طلسم به محرش منی شود
شادیست یا غم است ویا شان وشوکت است 

درراستای عمررسارس منی شود
این عمر واین جهان وهمه هست وبود آن

همچون حباب است که باورمنی شود
گرلحظه ی اجل برسد بررساغ ما

ناممکن است قبل وموخرمنی شود
قدرت گرفنِت ابدی کاِر بنده نیست

)محتاِج جنگ نیست برادر منی شود(
وابسته شد رضای خدا با رضای خلق

هرگز به زورو ظلم میرس منی شود
همدست وهم عقیده شدن وحدت آورد

بی قظره هیچگاه سمندر منی شود
کسِب رضای خلق به خدمتگذاری است

باجنگ یابه زورویازرمنی شود

۱۳۹۳ اسد سویدن
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جنگ
ای هموطن بیرون زرست کن هوای جنگ

بسیارخسته کُن شده برما فضای جنگ
با جنگ جنگ صلح میرسمنی شود

نابود گشته ملک ووطن زیر پای جنگ
افغانربادرت دوطرف کُشته می شود

کُن ازتنت تو دور سالح وقبای جنگ
بگذر زجنگ وراِه تفاُهم به پیش گیر

بیجا مکن تو بسته کمررا برای جنگ
ازجنگ جزفساد وتباهی نتیجه نیست

هرگزمخور فریب تو بروعده های جنگ
ازچندسال شد که نداریم دروطن

جزشامهای تیره همه روزهای جنگ
تو جنگ میکنی دیگران نفع می برند

آنانکه می کند َمَدِد ما برای جنگ
چون بوده قتل وغارت وچور ابتدای جنگ

نابودی است ودربدری انتهای جنگ
دورازخطر ومرگ َمِپندار خویش را

گیرد اجل به چنگ ترا ماسوای جنگ
آنکو روان به جنِگ برادرکُشیت کرد

آخرکنند زندگی ات را فدای جنگ

۱۳۹۳ اسد سویدن
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دردملت
درد های ملِت افغانستانم می کُشد

درِد طفل ومردوزن پیر وجوانم می کُشد
حیف می آیدمرا زان جمله نیرنگ وفریب

بی تفاوت بودِن این رهربانم می کُشد
می فریبانند ماها را به حرِف بی عمل

قول وحرِف رهرباِن ناجوانم می کُشد
ملِک مارا با تاسف درفروش انداختند

دشمنی ازسوی این بی همتانم می کُشد
هم خوِد شان دشمن وهم چوِب دسِت دشمنان

دشمنانی درلباِس دوستانم می کُشد
جمله دیواِن قضا دراختیاردولت اند

انحصاری بودِن این قاضیانم می کُشد
هفته هاوماه ها وسالها جاریست جنگ

آنچه صلحش نام کردستند آنم می کُشد
با دوصدنیرنگ قدرت را به چنگ آورده اند

ضِد وحدت بودِن شان هرزمانم می کُشد
غصِب قدرت غصِب ُملک وترِک ملت کرده اند

      بی کسی زین دولِت نا مهربانم می کِشد 
چندسالی شد که اینها غرِق بحِر نعمت اند

دیگران آواره دردوِر جهانم می کُشد
مردِم ما بی زرو بی زور وبی نان ولباس

هم شدند آواره دردوِر جهانم می کُشد
کرده اند اینها غالمیی غالمان را قبول

تا به این حد هرزگیی رهربانم می کشد

۱۳۹۳ میزان سویدن
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طنز منظوم

خواب می بینم که طالب گشته ام

بیشرتازپیش کاذب گشته ام

بی الفبا خواندن ودرس وسبق

ثروِت بسیار صاحب گشته ام

ازدیاروملتم بربیده ام

آله دسِت اَجانب گشته ام

بهِر آتش سوزی وزهرافگنی 

من موظف درمکاتب گشته ام

ِصف من با یک سالِح خارجی

روی اسِپ ظلم راکِب گشته ام

هم زخیراِت رس طالب شدن

برزمینها بیش غاصب گشته ام

کهمک وامداِد امریکاست این

کین چنین برهرچه غالب گشته ام

چیست تقصیرم اگر ازبهِر پول 

چوب دستی براجانب گشته ام

می کُشم من مردِم بیچاره را

کرزیی ها را مراقب گشته ام

با تبهکاران ندارم هیچ کار

دشمِن مزدوروکاسب گشته ام
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من که درآدم کُشی ورسبُری

شهره دربیِن اقارِب گشته ام

باعث آدم کُشی وانتحار

دروطن چندین مراتب گشته ام

پول بدست آیدمرا ازهرطرف

تاکه قومانداِن طالب گشته ام

ازچه کرزی عذروزاری می کند

زانکه بهِر صلح واِجب گشته ام

کرده ازبندم رها ارشف غنی

زانکه من بر صلح قالب گشته ام

نی! مرا هرگز خیاِل صلح نیست

خود برای جنگ راغب گشته ام

مانعی چون کوه با کُشتار وجنگ

بهِر صلح ازچند جانب گشت ام

امتیاِز بیش دستم می رسد

زانکه من برصلح حاِجب گشته ام

۱۳۹۳ سنبله سویدن
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غزنه
ای غزنه ء عزیز!
ای خاِک مردخیز

ای شهِر علم ودانش وشهِر فسانه ها
ای زادگاِه شمس وبیرونی والیخوار

ای ماءمِن سنایی ومحموِدتاجدار

 ****

ای شهِر غزنه ای که 
پس ازسالهای چند 

باعزِم مردمت 
باردیگر تورنگ ورِخ خود گرفته ای

باردیگر فضای تو بس خوشگوارشد 
برگو چرا چنین؟

یکباره توشکار زدسِت خسان شدی

 ****

با افتخارهات شدی خاِر چشِم شان
اینها همه به دین وبه فرهنگ دشمن اند

چون َسد به پیرشفت وبه کاِر تو و من اند
بگذارخیِل ددمنشان دشمنی کنند

بگذار پرده روی حقایق بافگنند
هرگز غمین مباش زَجرِب حوادثات
نام وصالبت تو هنوز است پایدار

این روشن است برزن ومردو به شیخ وشاب
پنهان منی شود به دوانگشت آفتاب

 ****
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ویران شدی زفتنهء چنگیز درنخست
باِر دیگر چپاول هالکوت کرد ورفت

بوم وبرت بسوخت زدسِت عالوالدین
این ها بََست نبود 

که این باربازهم
ویرانه گشت گوشه ات ازانفجار بم

 ****

هستی تو ناِم نیک ورس افرازیی وطن
تاریخ روشِن تو پُرازافتخارهاست

اینها به نام دوست به تو دشمنی کنند
اینها که هیچ دیده ندارند بودنت

بی اعتنا بُدند 
بی اعتناست برتو و برناِم نیِک تو

اینها که اند دشمِن فرهنگ ودیِن ما
بی اعتناستند به ناموس وننِگ ما

با ناِم ِدین ترا ودگر گوشه های ُملک
ویرانه می کنند.

 ****

اینها شده گامشته ازسوی اهرمن
ویرانگری فقط شده دایم مراِم شان

هرگز غمین مباش 
ما با تو ایم وازتو حراست مراِم ماست

نامت چو تاِج زر به رِس ما همیشه است
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تو مایه ء زفخر ومباهاِت ماستی
ما با تو ایم همیش 

ما با تو ایم وازتوحراست مراِم ماست

 ****

یادم نرفته است که امسال وساِل پار
تو مرکِز متدِن اسالم می شدی

درهردو بار صدر نشینان یکی نبود
  حاال که انفجار زسوی وشان شده 

اظهار یک تسلیتی هم نکرده اند
این خود نشاندهنده این است کین خسان

انگیزهء برای  همه ی انفجارهاست
یعنی مرام شان به تباهی کشور است

 ****

ُخلِد برین وجنت فردوس را همیش 
ازبهرکُشته گان 
میخواهم ازخدا

برماندگان تسلیتی عرض می کنم
  

۱۳۹۳ سنبله سویدن 
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هموطن

ای هموطن مباش تو بد خواِه هموطن

خاری َمکارهیچ رِس راِه هموطن

اوهرچه هست یاِر تو ویاَوِر تو است

کوهی ِشُمر برای خودت کاِه هموطن

خواهندهموطن زتو صدق وصفا ومهر

نخِل وفا ِبکار تو در راِه هموطن

بیگانه خویش نیست تو ازخویش َمشُمرَش

پُل ساز خویش را تو رِس راِه هموطن

دوری مجو زهم وطنت زانکه ازتو است

ِبه گرشوی تو یار وهواخواِه هموطن

خود خواهی است پیشه ء شیطان مکن پسند

یکدست شو همیشه تو همراِه هموطن

۱۳۹۳اسد
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کاروان

هرکارواِن رفنِت ما بی غبار نیست

مانَد به جای خاطره،زیباست یاکه زِشت

خوشحال آنکه خاطره زیبا به جا گذاشت

بهرت نباشد آنکه پس ازخویش زِشت ِهشت

ایزد که خلق کرد برش را درین جهان

نیکی ولطف ،هردوبه لوِح دلش نوشت

دنیا وزنده گیست نه ازبهِر خورد ونوش

باید برای آخرت اعامِل نیک کِشت

اعامِر خانه بهِر جهاِن دیگر کنیم

زاعامِل نیِک خویش ِبِنه خشت روی خشت

مارا خلیفه اش به زمین جایگیر کرد

رَِب جلیل چون گِِل آدم همی رسشت

سنبله ۱۳۹۳
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زیبا  درشهر  کرزی  ناراض  برادران  ازطرف  را  شدید  انفجار  خرب  که  زمانی   ! عزیز  دوستان 

وتاریخی غزنی شنیدم بسیارتاثیر ناگواری دروجودم احساس کردم.شهری که ازسالهای سال 

فراموش شده بود ودرهیچ دوری کمرتین توجهی به عنوان یک شهر تاریخی به آن صورت 

نگرفته بود .تا اینکه شهر ومردم فراموش شده ای ازبرکت مسمی شدن آن به حیث مرکز 

متدن اسالمی پس ازسالها علی الرغِم بی تفاوتی ها   به فراموشی سپردنها وسنگ اندازی 

پاک  نسبتا  قیرریزی شد، هوایش  قرار گرفت .رسکهایش  توجه  یکمقدار مورد  های دولت 

ونظم شهری دران برقرار بود .

چون این دشمنان دین ،وطن ومردم که ترقی وتعالی کشوروآرامش اصال دررسلوح کارشان 

قرارنداشت دریکساعت آنرا کامال به ویرانه مبدل کردند..

درست بعد ازهامن لحظه احساسی برایم دست داد واین شعررا بنام درد غزنه نوشتم:

درد غزنه

چرا ای غزنه این سانت منودند

رسشِک غم به دامانت منودند

اگر بودند افغان ومسلامن

چرا خصامنه ویرانت نودند

بجای مرمت ومرهم گذاری

جهانی درد برجانت منودند

منی خواهند ایشان اعتالیت

که ویران جای عمرانت منودند
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چرا چون دشمِن دیرینه آنها

چنین زارو پریشانت منودند

بجای اینکه قلبت شاد سازند

رسارس اشک وگریانت منودند

تو ناِم نیک داری َدوِر دنیا

جفابهِر چه درشانت منودند

نکردند همتی برشادمانیت

عجیِن غم فراوانت منودند

چنین حیران وویران چند سالی

خالِف عهدوپیامنت منودند

بُِد شان وعده ها بربازسازی

خالِف وعد ویرانت منودند

چه تقصیری بَُدت درکاِر کشور

که هم چون بید عریانت منودند

به سختی ها کمی آباد گشتی

ولی ویرانه آسانت منودند

سویدن ۱۳۹۳
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آخرین سفر
ای میهِن عزیز من ای زادگاِه من

تو زیِب نامم هستی وتو عزوجاِه من
تادیده ازعدم به رَُخت بازکرده ام

تو منبعِ امیدم وتو رسپناِه من
بس آشنا به روح وروانم تو گشته ای

نورِامیدوزُهره وخورشید وماِه من
َدوِر جهان به خاک وبه آبت منیدهم

خاِک تو مدفِن من وآبت بقاء من
حرف است سوژە است ویا مرصعی زنظم

درمدح توست ای وطن وتکیه گاِه من
بانام وبیرِق تو جهان می شناَسَدم

تاریِخ پُردرخشِش تو اتکاء من
زان دوست دارمت زدل وجان به عمرخود

خالق گواه هست برین ادعاء من
َدوِر جهان به سیرو سفر می روم ولیک

درآخرین سفر به سوی توست راِه من
دردوستی ومهر ووفاداری ام به تو

رَِب جهانیان شده پُشت وپناِه من

۱۳۹۳سنبله سویدن
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دروغ
دولت به فریب وانتخابات دروغ

نَیرنگ تعهدات ونِیات دروغ
با حیله ونیرنگ وتقلب امد

با چال وفریب واستخارات دروغ
پولهاکه زخیراِت بیرون آمده بود

بیجا همه رفت درکثافات دروغ
تبلیغِ شفافیت به ناحق کردند

بیهوده شعار واشتهارات دروغ
تبعیض زیکسو به وطن بیش شده

پس لفِظ عدالت ومساوات دروغ
ظاهرهمه وعده های خدمت دارند

بوِدجه وتشکیِل ادارات دروغ
شورازچه رو به دور هم جمع شده

صدجرگه فریب وانتقادات دروغ

۱۳۹۳میزان سویدن
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خطاب به هموطن

به حاالِت دیارت یک نظر کن

به خود آی ومتیِز خیر ورشکن

به نافهمی مرو دنباِل هرکس

دیگر ازجنگساالران حذرکن

بسوی روشنایی ها قدم نِه

به جهل وتیره گی ها پشِت رسکن

به کُشنت خلق درشیَون نینداز

اگر مردی بخندان خنده رسکن

به اِذِن غیر ملت را میازار

برای خلق شادی بیشرتکن

به راِه لَنگ سنگی را تو مگذار

دِل ناشاِد اورا شادتر کن  

به قَلع وقَمعِ دشمن رسدتر باش

زمیهن سایه  شان را به درکن

گلوی ظامل وزورآوران گیر

ِدلَت بهِر ضعیفان نرمرتکن

ِبساِط بینوایان رسد مگذار

به اِمدادت دِل شان گرمرتکن

دل آزردن نباشدکاِر انسان

توانی تا خودت را بی رضرکن
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   ازین جنگ وازینُکشتار بگذر

وطن با ناِم نیکت مفتخرکن

وطندارووطن را دوست ِمیدار

ُوشان را هرنفس دورازرضرکن

برای حفِظ ملت ازرضرها

خودت پوالدسان همچو.ن سپرکن

َمَشو آزرده ازحرِف امینی

به اوخود همنظر باِر دیگر کن

۱۳۹۳ میزان دوبی
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زنده گی

زنده گی زیباست گرزیباش بگذاریم ما
َوربه جنِگ بی هدف مردم نیازاریم ما

ناِم انسان قابِل قدراست درهرحالتی
ِبه نباشد گربه انسان اَرج نگذاریم ما

مامِن آبایی خودرا حراست خود کنیم
اختیاِر ملک را برغیر نگذاریم ما

مامنی گردیم هرگزعاِمِل ویرانگری
گرجهان را خانه های خویش پنداریم ما

بهِر اوالِد برشهرگزنباید کرد بد
دربدو نیکی منودن چونکه ُمختاریم ما

بد به اوالدبرش کردن نباشد افتخار
ازچه اکنون عاملیِن زَجرو آزاریم ما

گرکج وگرراست هستیم زنده گی را رهنمون
خودبرای زنده گیی خویش معامریم ما

فرِق خوب وبد کنیم ودوست ازدشمن متیز
ورنه باشد این بدین معنی که بیامریم ما

با طبیب وبا مداوادرد درمان کی شود
بهِر وحدت دست روی دست بگذاریم ما

۱۳۹۳میزان دوبی
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چراغ سبز

گفتم بساِط ظلم به پایان شود نشد

ظامل به قید وبند وبه زندان شود نشد

گفتم که داد خواه َشَود حاکامِن ما

یک عادلی به ُملک حکمران شود نشد

گفتم که وعده ها به حقیقت شود قرین

باور دیگر به وعده وپیامن شود نشد

گفتم که ناتو آید وجنگ ازمیان َرَود

کوتاه دسِت قاتل ودزدان شود نشد

گفتم که دور بی خردان واژگون شود

بانوِر علم ُملک چراغان شود نشد

گفتم که اقتصاِد وطن ارتقا کند

یکسو زراه خیِل گدایان شود نشد

ازجمله کارهای پِس پرده خسته ایم

درکُل اموِر ُملک منایان شود نشد

لَختی تعمق اَربنامیند حاکامن

ازکرده های خویش پشیامن شود نشد

اینها که بیشرت َدم از اسالم میزنند

کاری مگر به نفعِ مسلامن شود نشد
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باسیِل کهمکی که زبیرون به ما رسید

زان جمله دردها یکی درمان شود نشد

با آنهمه فسادوهمه چورو اختالس

ازکارگوشه گیروزیران شود نشد

آید بهاِر تازه پس ازسالها به ُملک

خارو َخَسش چوصحِن گلستان شود نشد

باعذربیشرتزسوی کرزی کذاب

گاهی چراغ صلح منایان شود نشد

۱۳۹۳ عقرب سویدن 
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طنز

من ترِک جنگ وقدرت واز زرمنی کنم

بیرون خیاِل جنگ من ازرس منی کنم

جنگ است کین چنین همه جا غرِق نعمتم

جزبحِر جنگ خویش شناور منی کنم

زاندم که شستشو شده مغزم بیروِن مرز

یک کاِر خیر هیچ به ُجز رَشمنی کنم

راکت هرآندمی که بگیرم به شانه ام

حتی لحاِظ خواهر ومادر منی کنم

خدمت برای هموطنم نیست شوِق من

این کاِر زور نیست برادر منی کنم

قاچاق وجنگ بود که نانم به روغن است

من ترِک این دوخانچه ی َزر منی کنم

صدباِغ میوه وهمه رسسبزی وطن

با کشِت خاشخاش برابر منی کنم

باکم سوادی اینهمه قدرت گرفته ام

هرگزخیاِل دانش ودفرت منی کنم

من میِل دوستی ورفاقت به هیچ کس

ُجزبا تباهکاروستمگر منی کنم
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دارم لباِس ِملِیی خودرا به برهمیش

هرگزبه تن دریشی وَمفلَرمنی کنم

ازچندسال شد که به قدرت رسیده ام

مرصف به غیریورو ودالر منی کنم

قدرت سالح است َو َزر آبرو به من

زانروخودم بی آبرو وَزر منی کنم

دیوانه خوانَدم همه وهستم هوشیار

فرقی زرسسفید وسیه رس منی کنم

۱۳۹۳ عقرب سویدن
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هیچ است

مبند دل تو به دنیا که زنده گی هیچ است

که قرصوسیم وزروگنِج قارونی هیچ است

َمشو توغره به قدرت که نیست با تو همیش

چرا که مسند وتخِت شهنشهی هیچ است

َمرَبزیاد تو روِز حساب ورستاخیز

اگر حساِب تو پاک است داوری هیچ است

َمپیچ هیچ به هیچ وخیاِل پوچ َمُکن

که جاه ومنزلتت بعِد زنده گی هیچ است

َمناز هیچ به جاه وجالل ومال ومنال

که جمله داروندارت به زنده گی هیچ است

تعلُقات بنا شد اگر روی مطلب

به مدعا چو بنا گشت دوستی هیچ است

مکن تقلب وکِذب وفریبکاری را

که اینهمه به جز ازصدق وراستی هیچ است

۱۳۹۳ قوس سویدن
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بدچسان بهتر شود
بدترین ها بهرتین شد دروطن

بیش تجاراِن دین شد دروطن
جمله دزد وفاسدوآدم کُشان

بیش درقدرت قرین شد دروطن
آنهمه کوداد ازدین میزدند

مافیاهای زمین شد دروطن
زانکه جاهل شد پسنِد جاهالن

ماِر بیِن آستین شد دروطن
خیِل بی دردان وخصِم ُملک ودین

برتر وباالنشین شد دروطن
برهمه گفتاروحرِف بی عمل

ملِت ما بی یقین شد دروطن
جای نزدیکی واحساِس خودی

حاکامن پُرکِربو کین شد دروطن
دوستی با دشمِن دیرینه از:

سوی اشخاِص کمین شد دروطن
آنکه صد سوگنِد خدمت خورده بود

دشمِناِن راستین شد دروطن
دشمنان وحدت وفرهنگ ودین

با تقلب جاگزین شد دروطن
ملِت بیچاره وخوشباورم

باغم وشیون عجین شد دروطن
جای بهرتگشنت وِبه زیسنت

مردمان زاروحزین شد دروطن
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مردِم بافهم نازل گشته اند
جاهل ونادان وزین شددروطن

دشمناِن وحدِت ملی کنون
صاحِب افغان زمین شد دروطن

ساکنیِن اصل بیرون رانده شد
نَصب جایش ناقلین شددروطن

آنکه باعث  شد تباهی همه
باتََفُوق ها قرین شد دروطن

۱۳۹۳سویدن قوس
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شعر مرثیه

بانوی نیک سیرت وخوش ُخلق ونیکخواه

تبصیرنام بود ونفس گل لقب ورا

ساِل هزاروسه صدوچارم تولدش

درشهِر غزنه اوبه جهان کرد چشم وا

باشوهرش چو بازووهمکاربود او

دینداروبا سخاوت وبارشم وبا حیا

همچون رفیق بود به اوالدهای خود

بادخرتان وبا پرسان دست بردعا

شایق همیشه اوبه دعا ومنازبود

درسمع ودرقراءِت قرآن به هرکجا

َمیلش به دستگیریی بیچاره گان همیش

حارضبرای کهمک وامداد هرکجا

برمن همیشه مهرچومادر بداده او

باشدمدام خاطره هایش به رسمرا

ساِل هزاروسه صدوپنجاه وچهل وسه

چشم ازجهان ببست وازینجا بشد فنا

اورفت وغصه بردِل ما جاودانه ماند

خواهیم ما بهشت برین بهرش ازخدا

۱۳۹۳ سال عقرب
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مردن 

مردن غنیمت است برای نجات ما

ازدرد ورنج وزحمِت دوِر حیات ما

مرگ اَرنبود تاکه کند ختم زنده گی

برآخرت نبود گهی التفات ما

شافی کامل است به هردرد ما خدا)ج(

دردسِت اوست ِرزق وحیات ومامِت ما

دل بستگی به غیرخدا کاِر ُسفله گیست

درامراو تولد ما ووفات ما

باشیم بهرت است همه تسلیم امِر حق

شکرانه ها به دادو گرفتش صفات ما

دردسِت اوست کَون ومکان ونظاِم شمس

دنیاوزنده گی وهمه کاینات ما

دارو وسیله ایست برای شفای درد

تضمین منی شود به دواِم حیات ما

دنیا چو کشتزار وما بذر می کنیم

درروِز َحرش رفع شود حاصالت ما

نیکی هرآنکه کِشته به او نیک میرسد

پاداِش نیک ازعمِل صالحات ما
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گرکشِت ما بدی شده باشد به کشتزار

زان کشِت بد زیاده شود باقیات ما

چون کُُل نفس ذایقت املوت بایدش

بیمی زمرگ ِبه نَبَُود درحیات ما

هرقدر طول عمر به ما بیشرت شود

مادررهیم وعاقبت این است صاط ما 

خواهیم ما هرآن زخداوند کارساز

درروز حرشرفع کند مشکالت ما

عقرب ۱۳۹۳
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معتادان قدرت

بیا تا دسِت هم گیریم وطوفانی دراندازیم

بناِی ظلم سوزانیم وازکارش بر اندازیم

بیا تا از)تو(و از)من( گذشته )ما( به هم گردیم

تفاوت را به هررنگی به جای دیگر اندازیم

زهمپاشیم این تکتازی واین خودرسی هارا

زقدرت یکطرف این دوستداراِن زراندازیم

شده لربیزهرسوکاسهء صربِوطنداران

دیگر این عاشقاِن قدرت ازشان وفَر اندازیم

بیا سازیم افشا چوِب دسِت اجنبی هارا

وشوریرامیاِن نوکراِن دالر اندازیم

همه باهم بشوییم مغِز معتاداِن قدرت را

جنوِن قدرت وزر را زرسها شان بر اندازیم

۱۳۹۳قوس سویدن
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پیوند به شعر حافظ

به َعزِم توبه سحر گفتم استخاره کنم

که تا برای خودم یک مقام اجاره کنم

سخن درست بگویم منی توانم دید

همه خورند چو دریا ومن نظاره کنم

اگرزلعِل لِب یاربوسه ء یابم

جوان شوم زرسوَدلق پاره  پاره کنم

مرا که نیست ره ورسِم لقمه پرهیزی

ِچسان ِز قدرت وزر خویش را کناره کنم

اگر شبی به زبانم حدیِث توبه َرَود

بَرَم ِز یادم وزودش چوگوشواره کنم

زروی دوست مرا چون گِل مراد شگفت

جواز نیست که من رازش آشکاره کنم

نه قاِضیم نه ُمَدرِس نه ُمحتَِسب نه فَِقیه

مرا چه کاره که برهرکی استخاره کنم

۱۳۹۳قوس سویدن
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زن ومرد
زن زنده گی به مردوچوجسمی به جاِن مرد

زن باِغ پُرزمیوه که باشد از آِن مرد
زن مرد را چو بازو وچون یارویاور است

همکاِر مردو همسفر وهم زباِن مرد
زن مردرا به مهر همی سازداستوار

نیروی مرد وقَُوت وتاب وتواِن مرد
زن یکطرف مواِظِب اطفال می شود

ازسوی دیگر است چو روح ورواِن مرد
بیرون ززیِر باِل نوازش منی برد

اطفاِل خورد وِطفِل بزرگ وجواِن مرد
همرای مرد درَحَضو درسفر بَُود

هم همرهی کَُند همه جا کارواِن مرد
خواهاِن رسبلندیی مردش همیشه هست

چون یک رشیِک زند ه گیی مهرباِن مرد
چون مادرو چو خواهر وچون دخرتو چو زن

درخدمت اند درهمه عرصوزماِن مرد
نان آور است مرد اگر با تالِش خود

زن روز وشب درست کند آب وناِن مرد
درزنده گی وجمله نشیب وفراِز آن

درهرزمان زن است چو کمک رساِن مرد
زن گر بلند می نرََبَد مرِد خویش را

پایین که هیچ می نرََبد فروشاِن مرد
مرد اَرَملول وخسته ِز کارش بَُودگهی

باِمهر مرهمی بگذارد به جاِن مرد

۱۳۹۳قوس سویدن
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جورروزگار

میهنم تا چند ویران می شود

مردمانش زاروحیران می شود

ازبد امنی ها وَجور روزگار

ملتم تا کی گریزان می شود

دولت وصدرو مقاماِت بلند

تاچه وقتی جای دزدان می شود

دست خون آلودگان وقاتلین

ازچه رو بیرون ززندان می شود

کیست کزآنها حامیت کرده و

دشمِن اسالم وافغان می شود

نیست او شایسته ی رهرب شدن

کین چنین بیهوده چاالن می شود

اوچرا خودکام وخودمختار هست

خودخالِف عهد وپیامن می شود

دشمِن دیرینه باال می برد

دیده ودانسته نادان می شود

۱۳۹۴ ثور
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اشتردزدی

دولت اشرت دزدی وپُلوان خزی ها می کنند

بی خرب ازاینکه خودرابیش رسوا می کنند

طَشِت بدنامی خودرا با عملکرِد غلط

با همه نا بخردی از آب باال می کنند

خویش چوِب دسِت دشمن های دیرین ساخته

بیشرت خدمتگذاری بهر آنها می کنند

یا به عنوان سخنگو یا مشاور دستیار

دوستاِن بی کامِل خود رِس پا می کنند

چند سالی کشته شد افغان هزار اندر هزار

روِز روشن را به ما چون شاِم یلدا می کنند

مردمان آواره تر ازدی وازپار وِپرار

دربیرون ُملک جای امن پیدا می کنند

شد وزیران بروکیالن هم چو بنِد نیشکر

بیش پول با نام استیضاح پیدا می کنند

نام آن شد وحدت ملی ولیکن درعمل

وحشِت خصامنه در این جا وآنجا می کنند

میهن وهم میهنانم ازنظر افتاده اند

بیش خدمت را غنی بهر عربها می کنند

یک قدم بیهوده نگذارند دراین چند ماه

راه را هموار بهر داعشی ها می کنند

۱۳۹۴ ثور
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وطن
وطن بگو به چه نامی کنون صدا کَُنمت

ِچسان زچنِگ بد اندیشه گان رها کَُنمت
چه مغِز گنده که اقدام برفروشت کرد

منی شود که به دسِت خسی رها کَُنمت
زدسِت ناخلفان با فغان عجین شده ای

دیگر زشیون وازناله هاجدا کَُنمت
رسوده ها برسایم برای پیروزیت

که تا به واژە خوشبختی آشنا کَُنمت
منوده اند نصیبت همیشه ویرانی

کمر ببندم وباری زنو بنا کَُنمت
همه زماست که برما شدند خصم صفت

ِز رَشِ این همه بی همتان رها کَُنمت
من هیچ دیده ندارم دیگر غم ودردت

خدا َمَد د کَُندم تا که من دوا کَُنمت
زپافتاده ای اکنون زدسِت نا خلفان

به سعی خویش من ایستاده روی پا کَُنمت
زصحنه ُدور کنم جمله خطاکاران

کناره یک طرف از این همه جفا کَُنمت

۱۳۹۴ ثور
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دوستان عزیز !یکبار با آمدِن دولت انتقالی که کرزی درراس آن به وساطِت امریکا جابجا 

شده بود مردم ما درعاملی ازامیدواری ها خوشی کردند وحساب کردند که بعد ازان تاریخ 

رسنوشت شان به سمت مثبت رقم زده خواهد شد وچنان پنداشتند که دیگر دوِر خوشبختی 

آن ملت بیچاره فرارسیده ودولت همه ارمانهای چندین ساله ملت خوشباورمارا با اعامل 

انسانی واسالمی شان برآورده خواهد ساخت. بی خرب ازینکه دریک حرف اینها برای خدمت 

وپیشربد  مردم  فریب  درجهت  شان  تهی  ومیان  تکراری  شعارهای  با  بودند صف  نیامده 

پیرشفت  بخاطر  نه  بودند  کمربسته  خود  اسالمی  وضد  ملی  ضد  شوم  وپالنهای  اهداف 

واعتالی کشور ونه بخاطر قطع جنگ وتامین صلح حقیقی .که درنتیجه با گذشت هرروز 

همه امیدواری های شان به یاس مبدل شد وکارها واجراات روزمره به یک پیامنه غیر قابل 

توقع برضدقانون وضد آرمانهای ملت درمرحله تطبیق قرار میگرفت. تا آنکه با استفاده ازنام 

)صلح( تا توانستند افغانستان را درفساد وبیکاره گی تقریبا درباالترین سطح قرار داد وازآن 

دولت به نام ) اسالمی(جزبدنامی بدامنی خودرسی تفرقه اندازی تبعیض بین ملیتهاوزبان 

عالقمندی وافزایش مناسبات با دشمن دیرینه ما)پاکستان( ایران وطالبان وجنایتکاران جنگی 

به صفحات بی شامردیگری  یاد آوری آن  اعامل ضد ملی وضد اسالمی دیگر که  وصدها 

نیازدارد وحتی کرزی  دراخرین روزهای قدرتش هم به اشاره امریکابا توظیف وتقرر چند 
خاین ملی ووطنفروشی مثل خودش درکمیسیون مستقل انتخابات وتشویق اوشان به تقلب 
قانونی هاوتقلب های  بی  دربرابر همه  کامل  قانون وضد ملی وخاموشی  واعامل خالف 
روشن وآفتابی اعضای کمیسیونهای متذکره وبرعکس دادن ده ها امتیازات دیگری به آنها 
رشایط را برای  به کرسی نشاندن غنی که آوهم دنبال کننده راه کرزی ودرخدمت دشمنان 
وطن وملت قرار دارد مساعد ساخت. درپهلوی اینکه غنی را رییس منتخب ملت منی توان 
گفت زیرا او درکارکرد های چندماهه اش به همه ثابت کردکه اصال کاربرای آبادی وآزادی 
پاکستان  به  را  نداشته وبیشرت توجهش  قرار  ازچنگ دزدان ورهزنان دررسلوح کارش  وطن 
وطالبان معطوف میدارد تا افغانستان. واین خودرسی ها وخود محوری ها به رسعت بیش 

ازحدی ادامه دارد.
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بناًء این رسوده را پیشکش دوستان وهموطنان عزیز می کنم تاآنها خوب بدانند که راهی را 

که غنی غیر مسووالنه درپیش گرفته هرگز راه برآورده ساخنت آرمانهای ملت ما نبوده  بلکه 

قدم به قدم تعقیب پالن های شوم ونامتام کرزی وآماده گی کامل درخوش خدمتی برای 

پاکستان وطالبان  است.

ازچه دلهای پُرزکین داریم
اگر ایامن راستین داریم

ازچه قانع به حِق خویش نه ایم
چشم برماِل آن واین داریم

َغصب بهرِچه ماِل غیر کنیم
برقیامت اگر یقین داریم

ازچه نامیم خویش را انسان
چوبه انسان همیشه کین داریم

قتل انسان چرا به فخر کنیم
گربه حق پیروی زدین داریم

قتل انسان بَُود گناه بزرگ
گر به قرآن به حق یقین داریم

بهِر کسِب مدال و قدرت وَزر
شوِق کُشتاِر مسلمین داریم

ازچه تعبیر دین کنیم غلط
مرگ نزدیک درکمین داریم

جاه طلب گشته ایم وشیطان را 
هم چو ماری برآستین داریم

ازچه برصدرشادیانه کنیم
که چنین ملِت غمین داریم

آخر االمر مرگ آمدنیست
روی آخر سوی زمین داریم

۱۳۹۳قوس سویدن
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گذ ِر عمر

غافل هرگز مشو وهیچ به دنیا تو مناز

زنده گی می گذرد عمر منی آید باز

)برلب جوی نشین وگذرِعمر ببین(

عمر چون آب به رفت است منی آید باز

حِق خودرا بشناس وطمعِ بیش مکن

بهِر تو خوردِن حِق دیگران نیست مجاز

غافل هرگز مشو ودولِت قارون َمطَلَب

هرگز ازمال ومنالت تو نیابی اعزاز

راست َروراست بگوی وعملت نیک بکن

به زرو قدرت ودارایی واوالد مناز

مصلحت خودرسی ات نیست بخود غره مشو

تکیه برنیروی یاران کن وخود یَکه َمتاز

اندکی خودزخیاالِت جهان فارغ کن

پنج وقتی به خداوند بکن راز ونیاز

کوش تا فارغ از اندیشه دنیا گردی

آخرت را به نظر گیر وبه دنیا تو مناز

بهرِتاخیِر عباد ات گهی سعی مکن

پیش دستی کن وبروقت ادا کن تو مناز

حمل ۱۳۹۲
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عین وغین

سالها ملت به زحمت بوده اند
آمده اکنون زماِن عین وغین

هم تقلب هم فریِب مردمان
بود ازاول نشاِن عین وغین

تیرهای دشمنانه هرزمان
می براید ازکامِن عین وغین

جای دشمن دوستان را می کُشند
این به ما شد ارمغاِن عین وغین

غیِر پاکستان وآی اس آی آن
کس نباشد دوستاِن عین وغین

ُدزدی وادمُکشی وُمفسدی
باشد هرجا فَروشاِن عین وغین

درامان دار ای خدا مارا دیگر
ازرِش این رسطاِن عین وغین

مردِم خوشباوِر مارا دیگر
نیست باوربرزباِن عین وغین

وعده ها شان بود ازبهِر فریب
بی مثرشد امتحاِن عین وغین

ملتم آزرده وبیزار هست
ازمتاِم پیرواِن عین وغین

جدی۱۳۹۳سویدن
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نام وطن
یک زمان ناِم وطن برهمگان ارزش داشت

یک َوَجب خاِک وطن بردوجهان ارزش داشت
دررهء حفظ وطن هرکی رسوجان میداد

چون وطن بود به ما عزت وشان ارزش داشت
دوستیی وطن ومهرومحبت به وطن

دایام درهمهء دور وزمان ارزش داشت
همه را آرزوی خدمِت رسبازی بود

خدمتی بود ولی برهمگان ارزش داشت
جدو اجدادونیاکان همه با غیرت بود

همت وغیرِت شان َدوِر جهان ارزش داشت
ناِم نیِک وطن هرلحظه مرام شان بود

بهِر شان حیثیت ونام ونشان ارزش داشت
جنگ اگربود مرامش همه آزادی بود

ُحریت درهمه ادوار وزمان ارزش داشت
دولت آن وقت فقط خادِم ملت بودند

کارمندان اعم ازپیر وجوان ارزش داشت
غیرتی داشت حکومت وحکومتداران

خدمِت خلق به هرپیر وجوان ارزش داشت
هریکی با دیگری همچو تن وجان می بود

همگان بریک ویک برهمگان ارزش داشت
عاملان درهمه جا َوعِظ حقیقت میکرد

برتر ازهرچه به ما حرِف قرآن ارزش داشت

۱۳۹۳قوس سویدن
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حیاِت جاودان

ا لهی در رَِە نیکم توان  ِد ہ

زَجوِر دیگرانم در امان ِدە

َمِده دسِت تَظَلُم بر من هرگز

امانم ازگزنِد ظاملان ِدە

ِز َجوِر دشمنا نم دور گردان

تو قُربم دربساِط دوستان ِدە

منی خواهم َزر وزورهیچ : تنها

برای بنده گی تاب وتوان ِدە

منی دانم تو خود دانا ترینی

َهرآنچه نیک میدانی هامن ِدە

امینی التجا دارد خدایا!

به فرجاَمش تو مرِگ با ایامن ِدە

نباشد آزموِن َحرش آسان

تو پیروزیش در آن امتحانِدە

گناهانش به الطافَت ِببَخشا

در آن دنیا حیاِت جاودان ِدە

۱۳۹۳قوس سویدن
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مادر

مادرچو یک فرشتهء روی زمین بَُود

قلبش تهی زبرتری وکرب وکین بَُود

کارش همیشه خدمت فرزند وشوهر است

ازنازنین تراِن جهان نازنین بَُود

مارا ندارد هیچگهی ازنظر به دور

ازکمرتین ماللِت ما اوغمین بَُود

ازهربدی وبد صفتی او به دور هست

قلبش همه به مهرو محبت عجین بَُود

درکارباِر خانه وفرزند وشوهرش

قانع وبردبارو صدیق ومتین بَُود

خود گرسنه است ولقمه به فرزند میدهد

معیاِر مهروعاطفهء اوچنین بَُود

بعد ازخدای واِجِد توصیف مادر است

نیکو خصال وپاکدل ونیکبین بَُود

۱۳۹۳ عقرب سویدن
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طنز اززبان کرزی

بشنوازمن چون جسارت می کنم

ازبدی هایم حکایت می کنم

دان که من درچند سال هرروز وشب

درِد مردم را زیادت می کنم

هرچه ملت رس دهد شوروفغان

ازدغلبازان حامیت می کنم

من که خود مختار درکاِر خودم

بر بدی ها بیش ُجرات می کنم

هرچه ُجرمم بیشرت ازحد بوده

من به نفع خود قضاوت می کنم

قاضیان را کُل به دام انداختم

زان زطالب ها حامیت می کنم

نصف دارایی ُملک ازمن شده 

مابقی را نیز غارت می کنم

دور استبداد دولت را به صلح

گفته گفته من زیادت می کنم

شیِر مادرسان خورم خوِن همه

لیک ادعای صداقت می کنم

گرچه منفی بوده ام ازسالها

کَی من احساِس خجالت می کنم

درفریِب خلق ماهر گشته ام

تا توان دارم خیانت می کنم
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یافتم حاال رِگ خواِب همه

هم خیانت هم زعامت می کنم

ترک قدرت بهر من دشوار هست

بار دیگر هم ریاست می کنم

چون غنی درکاِر خود مثل من است

باغنی درکار نوبت می کنم

بعد من نوبت دهم بهر غنی

زان سبب خود زو حامیت می کنم

کی گذارم قدرتم برهرکسی

کار خود درهردو حالت می کنم

چونکه امریکا ُمَربیی من است

کارهایم را به ُجرات می کنم

۱۳۹۳ سرطان سویدن
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درعوض

محو گردد جنگ وآید صلح جایش درعوض

با همه آرامش وامن وصفایش درعوض

جای آنکه دشمِن دیرینه را ره می دهیم

بهرت آن باشد که گردد قطع  پایش درعوض

گرصدای فتنه انگیزی بَُود بایست تا

خفه گردد درگلو دایم صدایش درعوض

یک طرف ازصدر گردد دشمناِن داخلی

دوستداراِن وطن آیند جایش درعوض

خاین وجانی وفاسد دور ازقدرت روند

مردِم با دانشی گیرند جایش درعوض

ِبه نباشد درفراموشی سپردن ملتی

بهرت آن باشد شنیدن ناله هایش درعوض

ترک کن این دوستی با دشمِن دیرینه را

کُن توجه بهِر خلق وحرفهایش درعوض

عادِت مردم فریبی ِبه نباشد داشنت

گیر مردم دوستداری را بجایش درعوض

۱۳۹۳ دلو سویدن
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تاِر خام

وطن گردیده ویران بیش دربیش

زدسِت خیِل نادان بیش دربیش

برای هموطن کاری نکردند

به پاکستان وایران بیش دربیش

به ناِم صلح ملت را منودند

خراب وخوار وحیران بیش دربیش

َمگویش مدرسه چون درس تخریب

دهند ازبهِر طفالن بیشدربیش

نه امریکاست خیر اندیش برما

نه پاکستان وایران بیش دربیش

ندارند هیچ رسمشقی زقرآن 

روند ازپُشِت شیطان بیش دربیش

نه امریکا بَُود پابنِد حرفش

نه پاکستان وایران بیش دربیش

روادارند هر بی عزتی را

برای خلق افغان بیش دربیش 

همه با تارخامی بسته مارا

به حرِف خالیی شان بیش دربیش

۱۳۹۳ حوت سویدن
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مشاور طنز

هرسنگ زیر ورو کنی صدها مشاور است

چون بهِر هروزیر به ده ها مشاور است

آنکو پسند می نکند روزیی حالل

درچندسال مملکِت ما مشاور است

بی کار حِق ملِت بیچاره می خورند

همچون گیاه هرزه به هرجا مشاور است

کارش که هیچ نیست ولی عایدش بلند

بر اقتصاد دشمن وآقا مشاور است

انساِن ُمفتخور وطفیلیی بیش نیست

چون یک اجیِر بی رس وبی پا مشاور است

چون عا ید ش زهرطرفی می رود بلند

کزخرِچ خانه نیست به سودا مشاور است

پوِل معاِش او نَبَُود ِصف عایدش

پیداگِر حرام زصدجا مشاور است

۱۳۹۳ حوت
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بهارُغربت

بهار میرسد ومیهنم بهار ندارد

که گلستاِن وطن هیچ غیِر خار ندارد

زچارفصل که هرسال آید وبرود

برای ما به جز ازجنگ یادگارندارد

فضای ُخرَم وصبِح خوش وطراوِت گل

ِببَسته رَخِت سفر غیر شاِم تارندارد

به لحظه لحظه وشب وروزوهرهفته وهرماه

به یاد هموطنم غیِر انفجار ندارد

زفرِط کَشنت ِ بسیار وبیش دروطن است

که ما دران به ُجزاز چشِم اشکبارندارد

دریغ ودرد که طفالِن ما به خاطِر شان

به غیِر دردوغم وغصه یادگارندارد

متاِم رهرب ولیدرکه نصِب قدرت شد

به غیِر وعدهء خالی دیگر شعارندارد

وطن فسوس زچندین رژیِم وعده شکن

یکی عمل به ُجزازحرف یادگارندارد

چنان سوا شده ملت زکار وباروطن

که ملک ازاوست ولی هیچ اختیارندارد

به تنگ آمده مردم چنان زبی خربی

که هیچ َروَزِن  دیگربه جزفرار ندارد

سویدن ۱۳۹۳ حوت
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دوستان عزیز سالم به شام!

به روز 19 مارچ سال 2015  که برابر با اخرین روزهای سال 1393 هجری شمسی می شود 

درشهر کابل درروز روشن درمالء عام یک زن بی دفاع به تهمتی که اصال دروغ بود وهیچ 

سندی هم درمورد وجود نداشت توسط تعداد زیادی ازبی خردان،غیر مسوول وناموس کُش 

به شکل وحشیانه تا رسحد مرگ شکنجه گردیدوجسدش را زیر موتر منوده وبه آتش کشیدند 

ومن بخاطر تقبیح این عمل وحشیانه این شعر را رسودم.

بهار خونین فرخنده
چند آدمُکش وجانی ومسلامن دشمن

تهمتی بر رِس بانوی مسلامن  کردند

سعی کردند همه بر کُشنِت ناموِس وطن

همه بی ناموسیی خویش منایان کردند

دورکردند به یک چشم زدن چادِر او

بی حجابش گروِه دشمِن انسان کردند

حمله چون گُرگ منودند به جان وتِن او

بررسش مشت ولگد بیش وفراوان کردند

بازهم نعره تکبیر والله اکرب

برزبان گفته ومتثیِل مسلامن کردند

همه صدها َدوو دشنام نثارش کردند

همه وحشی گری خویش منایان کردند

زیر صد مشت ولگد خورد وخمیرش کردند

آنچه اسالم منی خواست به او آن کردند

هیچ رحمی ننمودند به او چون انسان

ضِد انسانیِت خویش منایان کردند

خون چون سیل روان شد زرسوصورِت او

خشِم خود ددمنشان بیش وفراوان کردند
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بیش با مشت ولگد بر رس او کوبیدند

تاکه آنسان همه بیرون زتنش جان کردند

بازهم صله رحمی ننمودند به او

موتری نیز روی جسِم او چاالن کردند

بازپرتاب منودند ورا روی زمین

بررسش آتشی ازخشم چراغان کردند

شادیانه بنمودند پس ازسوختنش

خویش را راضی وخوشنود منایان کردند

همه وحشیگری خویش که آنان کردند

با تاسف همه اسالمیت عنوان کردند

نیست اسالمیت آنگونه که وحشی بودن

بلکه بازی همه با نام مسلامن کردند

چشِم امید همه خلق جوانان بودند

حیف وافسوس که این کار جوانان کردند

رشم بادا به جوانان وبه این کوردالن

که چنین تهمت ناحق به مسلامن کردند

همه برخلق وبه اسالم وبه ناموس وطن

برَمال ضدیِت خویش منایان کردند

امِر قرآن نه چنان بود که کُشتند زنی

موبه موپیروی ازگفته ء شیطان کردند

چه بدست آمد ازآن ُسفله گی وخیره رسی

که اهانت به مسلامن وبه قرآن کردند

نه یکی قاضی ونی مفتی وپاورِس پیاز

پس چرا این همه همکاریی شیطان کردند

۱۳۹۴حمل سویدن
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حرفهای از فرخنده
من چرا کُشته شدم بود چه تقصیر مرا

ازچه کُشتند همه با نعرهء تکبیر مرا
بود بس قاتل وجانی به وطن

دسِت شان آلوده با خوِن هزاران تن بود
همه درصدر بُدند

همه تشویق شدند
احرتازی نَِبد هرگز به وشان

همه درعزت بود
همه درُحرمت بود

ازچه تحقیر شدم
ازچه من کُشته شدم بود چه تقصیر مرا

ازچه کُشتند همه با نعرهء تکبیر مرا

 *****

حرِف ناموس ودفاع ازناموس
بارها بشنیدم

نه زرسباز وزپولیس شنیدم این را
بَل  همه ملت و مردان به خصوص

با مباهات همه جا میگفتند :
فرِض ما است دفاع ازمیهن

فرِض ما است دفاع ازناموس
من نبودم ناموس؟
که دفاع میکردند
ازچه تحقیر شدم
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ازچه من کُشته شدم
بود چه تقصیر مرا

ازچه کُشتند همه با نعرهء تکبیر مرا
 ***

حرف ها بود دروغ
وعده ها بود فریب

نام اسالم 
واعامل ضِد اسالمی

نام صادق همه کاِذب بودند
همه شان قاتِل ابنای مسلامن بودند

ُجرِم من چیست بگو
ازچه تحقیر شدم

ازچه من کُشته شدم بود چه تقصیر مرا
ازچه کُشتند همه با نعرهء تکبیر مرا

 *****

همه اش تهمت بود
همه گفتند دروغ
ازپی همیگِر شان

چه کسی دید 
حریِق ورِق قرآن را

گر من آتش زده بودم آنرا
چه کسی داشت سند 

زانکه من آتش زده بودم قرآن
همه بازور براندم ززیارت بیرون

بعد فریاد کشیدند
های مردم بشتابید



156

که آتش زده او قرآن را
بی سند حرِف وشانرا همه باور کردند

هرچه من داد زدم 
هرچه فریاد کشیدم

که من این کار نکردم 
همه بی باور بود

صف دشنام بدادند وضعیفم کردند.
درتهء مشت ولگد 

کُشت مرا آنهمه نا مردانه
ازچه کُشتند مرا بود چه تقصیر مرا

ازچه کُشتند همه با نعرهء تکبیر مرا
ازچه کشتند همه با نعرهء تکبیر مرا

۱۳۹۴حمل
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چرا ؟
چرا فرخنده آنسانت منودند

به خوان مرگ مهامنت منودند
چه آسیبی زسویت دیده بودند

که برناحق پریشانت منودند
چرا آن دشمنان ننگ ونا موس

چو گرگان حمله برجانت منودند
نبودی تو مگر ناموس کانها؟

به خون آنسان به میدانت منودند
نبود آنها مگر اوالد آدم

که آنسان زارو حیرانت منودند
چرا طعن وبد ودشنام هریک

نثار آنها فراوانت منودند
تو دانشمند تربودی زاوشان

چرا آنسان بد عنوانت منودند
چرا کوشید آنها وحشیانه

که تا یک جسم بی جانت منودند
نکردند رحم هیچ آنها به جانت

که زیر موتر آسانت منودند
نکردند هیچ بر آن هم قناعت

که آتش بر تن وجانت منودند
نکردند غیرتی برحفظ جانت

لباس مرگ درجانت منودند
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زنی هم درمیان وحشیان بود
همه همدست ویرانت منودند

چرا پولیس ها همت نکردند
رها تنها به میدانت منودند

امینی بیش نفرین می فرستد
به آنهاییکه آنسانت منودند

۱۳۹۴ حمل
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د رد

چند سالیست که درمملکِت ما درد است

نه به یک شهر ودیار است به هرجا درد است

عدهء بی نا خلفی تکیه به مسنددارند

که به یک درد وطن نیست مداوا درد است

درد ازخودکشیی دولِت بیگانه پرست

درد پنهان نَبَُود بلکه هویدا درد است

منحرص درد به قلِب وطنم تنها نیست

هرکجا با نََفسی هست درآنجا درد است

عده ای را نَبَُود لقمهء ناِن خشکی

عدهء صاحِب قرص وزروویالدرد است

عیدچون عید وبراتش نَبَُودهمچوبرات

همه اعیاد وطن چون شِب یلدا درد است

حرفها کُل به دروغ است وتعهد به فریب

درعمل چون نشود وعدهء برچادرد است

با همه عسکر وپولیس وقوای خارج

چو ضامنت نشود امنیِت ما درد است

نیست درامن جوانان وطن ُدخت وپرس

مثِل فرخنده وفیروزبه صد هادرد است

۱۳۹۴ حمل سویدن
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نوروز

بازی به ناِم اسالم درنوبهار کردند

نوروز را به مردم چون زهِر مار کردند

با آن درنده خویی بسیاروحشیانه

حاالِت میهنم را بدتر زپار کردند

یک دخرتِ مسلامن با دانِش فراوان

را آن درنده خویان بیجا حصار کردند

بُهتان زدند اوشان برناِم او به ناحق

هم طعن ولعن ودشنام بر او نثار کردند

آنگاه چادرش را ازرس بیرون منودند

برضِد امِر قرآن بیهوده کار کردند

هیچ ازمیاِن اوشان کس نشنوید حرفش

با نعره های تکبیر صدها شعار کردند

اعامِل شان خالِف اسالم ومسلمین بود

برزعِم خویش آنرا نیکی شامر کردند

هرچند هیچیک هم شاهد نبود ُجرمش

بی ُجرم وبی گناهش خود سنگسار کردند

تا آنکه جاِن شیرین را ازتنش برآرند

مشت ولگد حواله بیش ازهزار کردند

آنهم نشد بسنده بر آن گروِه خونخوار

با موتری وجودش زیر فشار کردند
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بعد ازفشار موتر آتش زدند اورا

برآن درنده خویی بیش افتخار کردند

راضی بُدند وخوشنود ازآن جنایت شان

با نعره های تکبیر بیجا شعار کردند

کُشتند دخرتی کو دانشپژوه دین بود

یک ملت مسلامن را داغدار کردند

فرخنده را که ناحق زجر وشکنجه دادند

فامیل ووالدینش را غمگسار کردند

سویدن حمل۱۳۹۴
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لَکهء ننگ

بازمی خواهند طالب را به میدان آورند

لکهء ننگی برای ُملِک افغان آورند

بازمی خواهند دانش را به زندان افگنند

جای آن یک دولِت جاهل ونادان آورند

بازهم آن آش وهم آن کاسه وان زَهِر عسل

چون غذای تازه باز آنرا روی خوان آورند

کَی بَُود قحط الرجالی دروطن کین ها هنوز

چند تن بدنام را هم چون وزیران آورند

جای آزادی وآرامش دروِن ُملِک ما

سهلکاری را به پاکستان وایران آورند

تا که آنها سهلرت تخریِب ُملِک ما کنند

ازدل وجان این سهولت را به اوشان آورند

چند تن مالی نادان را کنند بیجا دفاع

بیش ِذلت را برای خلِق افغان آورند

۱۳۹۴ثور
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سمبوِل سیاه
این چه بازی که به کشورهمه جا می بینم

چه قامریست که ازچارکله هامی بینم
همه بروعده فریبند متام ملت

حرِف رهرب صفتان باِد هوا می بینم
همه نیرنگ وفریب است به جاِن ملت

همه ازراستی وِصدق ِسوا می بینم
نیست بویی که منایانگِر خویشی باشد

همه دشمن صفتان را رِس پا می بینم
ِصف یک مغز چو منرود حکومت دارد

دیگران را همه مزدورسیا می بینم
وطن وحالتش ازذهن فراموش شده

همه َسیروسفرومعامله ها می بینم
مازاجداد که تاریِخ درخشان داریم

آخرین صفحه تاریخ سیا می بینم
نه وطن با همه زیبایی آن پا برجاست

نه به بهرت شدِن ُملک گواه می بینم
نه به حق هست تالشی که شود جنگ متام

نه یکی روزنه برصلح وصفا می بینم
صلح شد ِصف وسیله به دواِم قدرت

زان سبب ِورِد زبانش همه جا می بینم
حیرتم برهمه بی لفظی وآن جمله َچرَند

ِچه ِچه بود وعده وامروز ِچها می بینم
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غرِق خون میهِن ما گشته زبی رحمی شان
لیک اوشان همه درَسیر وصفا می بینم

نه اُبا ماست مبا دوست نه هم جان کری
کارها شان همه را پُرمدعا می بینم

حرِف دیروز وامروز نخواند با هم
فرق را من زکجا تابه کجا می بینم

نه یکی خاین ودزد اند نه یک چند تنی
بیش دزدان زثری تا ثریا می بینم

دشمنان غرق به بحری زحامیت باشند
دوستان واِجِد صد جورو جفا می بینم

من ندانم که چرا حالت وارونه شده
که فقط دزد و دغل را رِس پا می بینم

قسمِت هموطنان دشمنی وبی مهری
بهِر دزدان همه جا عزت وجا می بینم

زین حکومت که چنین خودرس وخود مختار است
به یقین آتیه ُملک سیاه می بینم

شیون ماتم وسوگ است رِس سوگ که من
درهمه خانه وهربام ورسا می بینم

کُشت وخون بود به ما وعده ازین هردو سفاک؟
گرنبود ازچه کنون جوروجفا می بینم

همه دزدان چو نگهبان به خزاین شده اند
همه دارایی آن ُملک پناه می بینم

دولِت وحدِت ملی به وطن دشمن شد
شکوه ازهردوی شان درهمه جا می بینم

بسکه تابوت کشیدند همه خسته شدند
زانفجارات که هردم همه جا می بینم

ثور ۱۳۹۴
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وحدت
چه وحدت است که نامش روی زبان جاریست

چه وحشت است که جایش به ُملِک مان جاریست
به ساز وحشت همه رقص کردن است رضور

وگرنه برطرفی هم چو دیگران جاریست
چه حالت است که خاین به ُملک حاکم شد

خیانتش به همه روشن هرزمان جاریست
وطن وملِت ما دور ازنظر شده اند

تالش ها همه برنفعِ طالبان جاریست
نه عین ترِس خدا داردو نه غین حیا

زسوی هردوی شان زجِر مردمان جاریست
به حرف محِو خشونت روی زبان اما

زحد زیاد خشونت به بانوان جاریست
عدالت است چو مومی به دست بی خردان

به نام حرِف )عدالت ( روی زبان جاریست
نه دولت است نه وحدت نه ملت است نه امن

چو بذِر تخِم نفاقی زسوی شان جاریست

ثور ۱۳۹۴
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چرا؟
وطن سوزد درآتش ما کناِر آب میگردیم

وطن غرق است درخون ما جاللتامب میگردیم
چه شد مارا که اینسان بی تفاوت درمتاشاو

به َدوِر دولِت بی عزت وبی آب میگردیم
مال وطالبان مرصوِف قلع وقم انسانهاست

وما دنباِل شان درمسجدومحراب میگردیم
بسی روحانی وعامل تالش شان زر اندوزیست

چرا ما بیش ازین دنباِل شیخ وشاب میگردیم
چو آگاهیم زاعامِل بِد همسایه های خود

چرا باِر دیگر ماگِرِد آن ُمرداب میگردیم
چه زشت اَر میهِن زیبای خودرا میربیم ازیاد

بجایش سوی دالستان واز پنجاب میگردیم
چو این بیهوده گی ها زادهء مغِز تبهکاریست

ومابا ناِم او اندرخیال وخواب میگردیم
زهرروزِدواِم وحدت ملی به تاوانیم

چرا هرلحظه بیجادورازاحباب میگردیم
چرا گشتیم این سان ازخیاالِت وطن فارغ

که مردم تشنه اند وما همه سیراب میگردیم
زچندین سال بهر صلح ما دادیم قربانی

گذشت آب ازرس ما ما به زیر آب میگردیم
وطن ازما ولی افتاده دردست تبهکاران

وما ازظلم درَدوِر جهان پرتاب میگردیم
همه ازبدرسشتیهای ارباباِن قدرت است

که ما َدورجهان بی عزت وبی آب میگردیم
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وطنفروش
چوحاکامِن وطن پرفریب وپرکین است

دمل برای وطن لحظه لحظه غمگین است
برای خدمت دشمن چه دسِت شان باالست

به کاردروطن احساس شان چه پایین است
زیکطرف چویک افغان روی دیگر دشمن

به نفع خویش گهی آن وگاه هم این است
من ازچه می نکنم اعتنا به وعده شان

چراکه جمله هواخواه خصِم دیرین است
یکی دونیست که گویم فالن خیانت کرد

چو خاین اند به صدها وبازچندین است
به حرف ووعده شان باورم ازآن نشود

چرا که آنهمه حرفی بدون تضمین است
منی توان چو یکی نظم نو به آن نازید

چراهمه زبقایای نظِم پیشین است
وجود شان به وطن بیشرت رضربار است

همه به نام مسلامن ودشمن دین است
به حیرتم زچه آنها وطنفروش شدند

اگرچه ناِم وطن پربها وشیرین است

۱۳۹۴ ثور
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من افغانم

من افغانم  نه آن افغان که با اعامل زشتش می کند توهین انسان را.

نه افغانی که با حرف وتعهد های خالی می فریبد خلق افغان را.

نه افغانی که با بی همتی اش می فروشد ُملِک مایان را وخود با دشمِن دیرینه می بندد 

عبث صد عهد وپیامن را.

نه افغانی که با بیهودگی بیجاکند تحقیر ملیتهای مایان را*

من افغانم برای مردمم ازدل رسود صلح می خوانم .نه آن صلحی که باخون هزاران هموطن 

آغازواکنون با گذشِت چند سالی هم نداریمش.

نه آن صلحی که یکسو ناِم صلح وسوی دیگر جنگ ونابودیست.

نه آن صلحی که جنگ هرلحظه طوفان می کند اما وشان را هیچ پروانیست ازکُشتاِر آدم 

ها *

من افغانم مسلامنم  نه آن مسلم که ریزد خوِن ابنای مسلامن را.

نه آن مسلم که با مسلم به جنگ است وجهادش نام میگذارد.

نه آن مسلم که با ناِم جهادش می فریبدهرمسلامن را *

من افغانم  من انسانم نه انسانی که با انسانُکشان همدست وحامی است اوشان را.نه آن 

مسلم که با ناِم جهادش چورکرد وساخت بهرخویشنت صد قرص وایوان را.نه آن مسلم که 

بندد عهد ها وبشکند زود عهد وپیامن را.

نه آن مسلم که با ناِم جهادی بَد کند ناِم مسلامن را *

من افغانم وآن افغان که ارجی میدهد اونام انسان را. وآن افغان که افغان را چو جانش 

دوست میدارد ودارد آرزوی اعتالی ُملِک افغان را. وآن افغان که بشناسد دوستان وخصِم 

افغان را. وآن افغان که نفروشد به دنیا یک وجب ازخاِک افغان را . وآن افغان که با جانش 

مناید  حفظ آن مهِد دلیران را . وافغانی که دارد حفظ اوناِم  نیاکان را*

من افغانم  من افغانم
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بیهودگی

این چه بی نظمی که درافغانستان افتاده است
اختیاِر ما به دسِت دیگران افتاده است

آنکه داند خویش راافغان واوالِدوطن
برضِد اهِل وطن چون دشمنان افتاده است

آنکه صدها وعده بهرِصلح وعمران داده بود
باچه بُرهان درپی تخریب آن افتاده است

گوییا درمیهن ازملت نشانی هیچ نیست
رهربی هردم به فکر طالبان افتاده است

ازچه این بیهودگی درُملِک ما جاری شده
تا که قدرت بریَِد بی همتان افتاده است

نیست تفریقی میاِن خیرورش درملک ما
درکِف آدمکشان تیغ وسنان افتاده است

انتحاری بیش شد در دولِت دشمن گُزین
مردوزن پیر وجوان کُل درفغان افتاده است

تاخنت هرگزنخواهد رهربی برطالبان
زان درک قوای ماهم نا توان افتاده است

طالبی گرکُشته شد درانتحاری یا به جنگ
حاکِم بی مغزرا آتش به جان افتاده است

۱۳۹۴ جوزا
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شیطان
بیامرشد اهِل وطن   ناراض باشد مردوزن    

جزپیکِر بی جان وتن چیزی منانده دروطن 

 آنهم به دسِت چند تن  بی عقل ونادان مانده است

هم خود تقلب می کنند  قدرت تصاحب می کنند 

خودکارهای ُملک را با خود خپ وچپ می کنند 

چون یک غنیمت ُملک ما  در دسِت آنان مانده است

خودقصِد کُشنت می کنند  خود بازشیون می کنند

خود جوی های خون را   جاری به میهن می کنند

تقبیح کردن باالخر  رسمی به آنان مانده است

هرجاده وهرراه را   سازند به نام این وآن  

باشد همیشه کارشانتحقیر ملیتهای مان

مالک شامرند خویش بر رستارِس افغانستان

گویی که میهن ازپدر ارثی به اوشان مانده است

باحرف عمران می کنند  باغیر پیامن می کنند

 با کهمِک بیگانه ها خود ملک ویران می کنند

با سیِل کهمک تاهنوز  آن ملک ویران مانده  است

هرچند شد ِورِد زبان  صلح ازبرای این وآن بینیم

 ما با چشِم رسناکام شد آن امتحان

شاید که کاِر صلِح ما  معطل به شیطان مانده است

جوزا ۱۳۹۴
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نیِت خصمانه
کاِر همگی شیون وغوغا شده  چندیست

چونبی هرنان بیش رِس پا شده چندیست
برقاتل وبردزدو به هر آدِم بدنام

زوروزِر بسیارمهیاشده چندیست
ازنحسی وازنیت خصامنه اوشان

برملِت ما صلح معامشده چندیست
ازدیرزمان بود همه همدست به طالب

همکاری شان بیش هویدا شده چندیست
همرای ُوشان هست زبیرون مد دی هم

همکاِر وشان دسِت اُباماشده چندیست
بی خارمنایند همه شیطانی خودرا

چون دسِت قَطَر هدیهء آنها شده چندیست
چون هست غنی را نظِر نیک به طالب

زان جنگ فزون ازحدو باال شده چندیست
اورا نظری نیست به رنجاندِن طالب

زان کشنِت پولیس دوباال شده چندیست
برپیرشوی هیچ قوارا نگذارد

این پستی او ِورِد زبانها شده چندیست
ازخود کُشی بیش َو بیگانه پرستی

یا شده چندیست برمازرُسی تا به رُسَ

جوزا ۱۳۹۴
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بیع میهن
ای حاکامِن کوردل یک لطف ارزانی کنید

فکری برای قطع جنگ وقطع ویرانی کنید
بودید چون ازسالها درخدمت بیگانگان

سودی ندارد بهرت است ازآن پشیامنی کنید
ازهمرهی با دشمنان خوب است روگردان شوید

روبعد ازین بر ملت وبرملک افغانی کنید
قحطی شدو هم قیمتی درملک ازلطف شام

واپس بگیرید این اعطا فکر فراوانی کنید
گرقطره ی آبی دهید برتشنه کامان وطن

بهرتبود اردشمن دیرینه مهامنی کنید
فکری برای ملک وبهربازسازی اش زرس

فکری برای دوری ازبی رسوسامانی کنید
تاکی به دالر عاشق وچاکر به یوروگشته اید

کوشیدتا باال به عامل نرخ افغانی کنید
رفتید تا اکنون فقط برضِد دین وملتم

آگه شوید وبعد ازین کاِر مسلامنی کنید
باشید باهر هموطن درمشوره برکار ملک

بهرت شود ازینکه خودهرکارپنهانی کنید
ازانفجار وانتحار مردم به  زحمت می شوند

کوشید تا ازمغزها رفعِ پریشانی کنید
مارای خود را برشام ازبهر خدمت داده ایم

نی اینکه مارازیرپاسازیدوخود خانی کنید
خواهد امینی ازشامکزبیع میهن بگذرید

رشِم کمی ازغیرت عیسای لغامنی کنید.

سرطان ۱۳۹۴
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دولت مختار
ُملکم جهنم است زکردار عین وغین

غیر ازفریب نیست رسوکار عین وغین
ُجزچندتن قُطاع طریقان ِحرفه ای

دیگز کس هیچ نیست طرفدار عین وغین
چون رس به رس به خدمت دشمن شتافتند

جزنفرت هیج نیست سزاوارعین وغین
دولت چو یکمریضی ُمزمن به ملتم

تحمیل شد به نام اسفبار عین وغین
باورمکن که دولت نو گشته رویکار

کرزی معلم است به هرکار عین وغین
نی ترس ازخدا ونه رشمی زملت است

جاریست ظلِم بی حدو بسیارعین وغین
کاری برای ما نشد افسوس جای آن

ازحد گذشته اذیت و آزار عین وغین
امیِد ِبه شدن نَبَُودبعِد سالها

ویرانگران شدند چو معامرعین وغین
آرامش هیچگاه ُمیَرَس منی شود

زین حاکامن زشت وتبهکار عین وغین
یارب تو انتقاِم همه ملتم بگیر

ازحاکامِن دولِت ُمختار عین وغین
یارب زرِش دد منشان کن رهای ما

باشیم تا چه وقت گرفتارعین وغین

سرطان ۱۳۹۴

شهرمونشن جرمنی
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جنگ

سالها دروطنم جنگ حکومت کرده

حاکامن ظلم وجفایی به رعیت کرده

همه شان الف زخدمت زده وبر مردم

نام خدمت شده و بیش خیانت کرده 

وزرا تا به گلو غرق به بحری زفساد

تا توانسته جفا بیش به ملت کرده

وکال وعدهء کهمک به موءکل داده

خودش ازمجلس وازکارغیابت کرده

هرکی بانام جهاد هموطنان را کشته

وهم ازدشمِن دیرینه حامیت کرده

آنکه باناِم جهاد آنهمه ویرانی کرد

غصب برخود همه دارایی ملت کرده

خیرگربروطنم هیچ منی اندیشند

خودواوالدهء شان نصب به قدرت کرده 

کرده ویرانه وطن را همه با نام جهاد

قرص وویال به خودش بیش عامرت کرده

همه برمیل به خون شهدای میهن

باهمه فخرومباهات طهارت کرده

همه دنباله رِو طالب وپاکستان اند

گرچه آنها همهء عمر نجاست کرده
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گرچه هستند وزیران ورییس دولت

همه ازطالب خونخوارحامیت کرده

همه ازخودکُش وبیگانه پرستان شده اند

همه مجبوروطن را به اسارت کرده

انتحاری شده چون ِورِد شب وروزوطن

هم به تقبیح منودن همه عادت کرده«

جای اندیشه به آینده وفردای وطن

بوت جنگی همه برخانهء ملت کرده 

رای ماراکه امانت وکال بگرفته

صف با قدرت وبا پول خیانت کرده 

همه باوعده وتُرفند فربانده ی ما

گرچه ملت همه ازظلم شکایت کرده

سنبله ۱۳۹۴ سویدن
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مادر، مرا ببخش !... 
شعری از بارق شفیعی افغانستانی

 مادر، مرا ببخش !...
مادر، مرا ببخش!

میخواستم به باغ تو، نخل امید من:
سبز و بلند و شنگ و شگوفا شود، نشد !

هر شاخه،
هر ستاخ –

پُر برگ و بار و خرم و زیبا شود، نشد !
هر برگ گل به شاخ:

تصویر جلوه پرور فردا شود، نشد !
مادر، مرا ببخش !

میخواستم به گاِه بهاِر شگوفه ها
ذرات جان من
چون نور عشق

گرم و شتابان و پُر فروغ:
در رگ رِگ شگفنت گلها شود، نشد !

مادر، مرا ببخش !
میخواستم ز چاِک گریباِن دره ها

این پاره های پیکر خونین کوهسار
- وادی خامشان -

تا شعله زار دامن تفتان دشتها
با شبنم بهار چمن شستشو دهم

تا هر که بنگرد به تو، شیدا شود، نشد !
مادر، مرا ببخش !

میخواستم که هر چی ز خاک تو رس زند:
با رنگ و بوی زینت روی زمین شود،
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میخواستم که هر کی به نام تو میزید :
نیروی آفرینش عرص نوین شود،

- جهان آفرین شود-
طراح نظم تازۀ دنیا شود، نشد ! 

مادر، مرا ببخش !
میخواستم به دامن صحرا، چکاِد کوه،

بر اوج سبز شاخ ِ سپیدار دیر سال:
هر زند خوان زندۀ باغ و بهار تو

بهرت ز هر عقاب فضا گرِد کاینات:
سیمرغ رهگشای ثریا شود، نشد !

مادر، مرا ببخش !
که در روزگار من:

» آیین طالبانۀ « بگذشته های دور،
پرغوی جنگلی ِ ستمباره گان زور :

دست ستم ز دامن پاکت رها نکرد . 
مادر، مرا ببخش !

میخواستم برون و برونرت ز خویشنت:
هر همزمان من

از دانه گی برون جهد و خرمنی شود
یعنی به رغم » من « همه جا » ما « شود، نشد !

مادر، مرا ببخش !
زین واپسین » گناه « :

میخواستم متامت این نا متامها،
این ایده آلها،

از من جدا شود
وین جان نا توان:

ز » آینده « نا امید،
بی انتظار و بیخود و تنها شود، نشد !

 ****
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استاد خلیل اهلل خلیلی

رهرِو روشندلی ازبایزید
کرد پرسش کای مراِد هرمرید

بازگو آخرکچا بشتافتی
کاین همه گنِج سعادت یافتی
گفت ازیک قطره اشِک مادرم

شاهِد مقصود آمد دربرم
گنج ها دردیدهءغمناک اوست
این گهرها اشکهای پاک اوست

شام ها چون بازخفتی مادرم
بود درپایین پایش بسرتم

تا دل شب داشت با من رازها
گفتگو ها قصه ها آوازها

قصه ها شیرینرت ازشهد وشکر
نغمه ها جانبخش ازباد سحر

ناگهان شامی هوا بس تیره شد
برف برشهر ودِه ما خیره شد

خون به تن ازشدت رسما فرسد
شعله از دم رسدی ایام ُمرد

نیمه شب شد مادرم ازخواب خاست
ازمِن افرسده جاِم آب خواست

تا گرفتم لرز لرزان جاِم آب
مادرم را بار دیگر برد خواب

من ستادم خشک برجا ازادب
چشم برره جام برکف جان به لب

آب را ازفرط رسدی بست یخ
جام را با دست من پیوست یخ
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صبح شد چون بارگاه فیض باز
مادرم برخاست ازبهر مناز

دید سوی من که لرزانم چو بید
گشته ام چون برف رستاپا سپید

گفت : ای فرزند برکف جام چیست
راست گو این لرزه براندام چیست

ازچه رو این جام را نگذاشتی
خویش را دررنج ومحنت داشتی
گفتم ای مادر خطابود آنکه من

می نهادم جام بهر خویشنت
توزمن گرآب می کردی طلب

خفته می دیدی مرا دور از ادب
مادر ازگفتارمن بی تاب شد
دل میان سینه وی آب شد

رسزد آهی ازدل غمدیده اش
قطره اشکی چکید ازدیده اش
اشک مادر گنج گوهرزا شود

مرد ازآن یک قطره چون دریا شود

 ****

سرایشگر )نامعلوم(
آسامن را گفتم

می توانی آیا
بهر یک لحظهء خیلی کوتاه

روح مادر گردی
صاحب رفعت دیگر گردی

گفت نی نی هرگز
من برای این کار
کهکشان کم دارم

نوریان کم دارم مه وخورشید به پهنای زمان کم دارم
خاک را پرسیدم
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می توانی آیا
دل مادر گردی

آسامنی شوی وخرمن اخرتگردی
گفت نی نی هرگز

من برای این کار
بوستان کم دارم

در دمل گنج نهان کم دارم
این جهان را گفتم

هستی کون ومکان را گفتم
می توانی آیا

لفظ مادر گردی
همهء رفعت را
همهء عزت را

همهء شوکت را
بهر یک ثانیه بسرت گردی

گفت نی نی هرگز
من برای این کار
آسامن کم دارم
اخرتان کم دارم

رفعت وشوکت وشان کم دارم
عزت ونام ونشان کم دارم

آنجهان راگفتم
می توانی آیا

لحظه یی دامن مادر باشی
مهد رحمت شوی وسخت معطر باشی

گفت نی نی هرگز
من برای این کار

باغ رنگین جنان کم دارم
آنچه در سینهء مادر بود آن کم دارم

روی کردم با بحر
گفتم اورا آیا

می شود اینکه به یک لحظهء خیلی کوتاه
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پای تا رس همه مادر گردی
عشق را موج شوی

مهر را مهر درخشان شده در اوج شوی
گفت نی نی هرگز

من برای این کار
بیکران بودن را
بیکران کم دارم

ناقص ومحدودم
بهر این کار بزرگ

قطره یی بیش نیم 
طاقت وتاب وتوان کم دارم

صبحدم را گفتم
می توانی آیا

لب مادر گردی
عسل وقند بریزد از تو

لحظهء حرف زدن
جان شوی عشق شوی مهر شوی زرگردی

گفت نی نی هرگز
گل لبخند که روید زلبان مادر

به بهار دگری نتوان یافت
دربهشت دگری نتوان جست

من ازان آب حیات
من ازان لذت جان

که بود خندهء اوچشمهء آن
من ازان محرومم

خندهء من خالیست
زان سپیده که دمد از افق خندهء او

خندهء او روح است
خندهء او جان است

جان روزم من اگر,لذت جان کم دارم
روح نورم من اگر, روح وروان کم دارم

کردم از علم سوال
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می توانی آیا
معنی مادر را

بهر من رشح دهی
گفت نی نی هرگز

من برای این کار
منطق وفلسفه وعقل وزبان کم دارم

قدرت رشح وبیان کم دارم
درپی عشق شدم

تا درآئینهء او چهرهء مادر بینم
دیدم او مادر بود

دیدم او در دل عطر
دیدم او در تن گل

دیدم اودر دم جانپرور مشکین نسیم
دیدم او درپرش نبض سحر
دیدم او درتپش قلب چمن
دیدم او لحظهء روئیدن باغ

از دل سبزترین فصل بهار
لحظهء پر زدن پروانه

در چمنزار دل انگیزترین زیبایی
بلکه او درهمهء زیبایی

بلکه او درهمهء عامل خوبی, همهء رعنایی
همه جا پیدا بود
همه جا پیدا بود

 ****
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فریدون مشیری

تاج از فرق فلک برداشنت
جاودان آن تاج بر رس داشنت

در بهشت آرزو ره یافنت
هر نفس شهدی به ساغر داشنت

روز در انواع نعمت ها و ناز
شب بتی چون ماه دربر داشنت
صبح، از بام جهان چون آفتاب

روی گیتی را منور داشنت
شامگه ، چون ماه رویا آفرین

ناز بر افالک و اخرت داشنت
چون صبا در مزرع سبز فلک

بال در بال کبوتر داشنت
حشمت و جاه سلیامن یافنت

شوکت و فر سکندر داشنت
تا ابد در اوج قدرت زیسنت

ملک هستی را مسخر داشنت
بر تو ارزانی که ما را خوشرت است:

لذت یک لحظه مادر داشنت

 ****
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شاعر)نامعلوم(

مادر ای کوکب رخشنده من 
مادر ای روشنی چشامنم
ای صفابخش دل تاریکم 
ای تو امید من ای درمانم

خرم این یاد که درصبح حیات
الی الی تو مرا جان میداد
وهم وسواسگر کودکی ام

مهربانی تو پایان میداد
مادر امروز جهان درقدمت

رستعظیم نهد روی زمین
تا مهین نام تو آرد به زبان
تا به پیش تو مناید متکین

گل احساس من ازتو بشگفت
جاودان مهرتو درباور من

زان کنم نقش به لوح دل خود
نام زیبای ترا مادرمن

چیست ای معجزه گرمعجزه ات
که جهان یکرسه دربند توشد

برلبت چیست که جان می بخشی
که همه زنده به لبخند تو شد

 ****
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شاعر)نامعلوم(

مادرگامن مدار که فرزند نازتو
یکباره ترک خانه وکاشانه کرده است

ازشهر خویش ومردم آنجا بریده است 
روسوی شهر ومردم بیگانه کرده است

مادر گامن مدار که آن آشنای درد
بیگانه خوی وسنگدل وناسپاس شد

هرگز مباد باورت ای قبله امید
کان رفته ازکنار تو حق نا شناس بود

می بینمت که بادل آگنده ازمالل
آنجا کنار پنجره تنها نشسته ای

ای مادر عزیز مبیرم برای تو
کین گونه ازبرای من ازپا نشسته ای
مادرغمین مباش اگر دست حادثات

چندی بیرون کشید چو مرغی زالنه ام
آندم که ازدوپای من این بند بگسلد

پر می کشم بسوی تو وآشیانه ام
مادر هنوزهم پس از آن سالهای دور
با گوش جان همی شنوم الی الی تو

برگوش من لطیف تر وجانفزاتر است
صدبار ازنوای مالیک نوای تو

 ****
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مرتضی کیوان هاشمی

که گفته است دمل باز در هوای تو نیست ؟
مگر متام وجودم فقط برای تو نیست ؟
چرا همیشه صدا می زنی مرا ؟ مادر !

مگر تپیدن قلبم هامن صدای تو نیست ؟
ترانه ها همه زیباست مادرم اما

ترانه ای به قشنگی الی الی تو نیست
سعادت من فرزند از کرامت تست

مگر سعادت فرزند از دعای تو نیست ؟
ببخش کودک خود تا خدا ببخشاید

مگر رضای خداوند در رضای تو نیست
به از بهشت مگر خلقتی خدا دارد

مگر بهشت خداوند زیر پای تو نیست ؟
تویی خدای من ای هستی ام همه  از تو
مگر که خالق تو مادرم خدای تو نیست ؟

منرده ای تو چرا ؟ چون خدا منی میرد
بقای عشق و محبت مگر بقای تو نیست ؟

به کاینات به کیوان تو آبرو داری
حدیث عاطفه حرفی بجز وفای تو نیست

 ****
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ایرج مرزا

داد معشوقه  به  عاشق  پیغام 
كه  كند مادر تو با من  جنگ 

هركجا بیندم  از دور كند
چهره  پرچین  و جبین  پر آژنگ 

با نگاه  غضب  آلود زند
بر دل  نازك  من  تیر خدنگ 

مادر سنگدلت  تا زنده  است 
شهد در كام  من  و تست  رشنگ 

نشوم  یكدل  و یكرنگ  ترا
تا نسازی  دل  او از خون  رنگ 
گر تو خواهی  به  وصامل  برسی 

باید این  ساعت  بی  خوف  و درنگ 
روی  و سینه  تنگش  بدری 

دل  برون  آری  از آن  سینه  تنگ 
گرم  و خونین  به  منش  باز آری 

تا برد ز آینۀ قلبم  زنگ 
عاشق  بی  خرد ناهنجار

نه  بل  آن  فاسق  بی  عصمت  و ننگ 
حرمت  مادری  از یاد بربد

خیره  از باده  و دیوانه  ز بنگ 
رفت  و مادر را افكند به  خاك 

سینه  بدرید و دل  آورد به  چنگ 
قصد رسمنزل  معشوق  منود

دل  مادر به  كفش  چون  نارنگ 
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از قضا خورد دم  در به  زمین 
و اندكی  سوده  شد او را آرنگ 

وان  دل  گرم  كه  جان  داشت  هنوز
اوفتاد از كف  آن  بی  فرهنگ 

از زمین  باز چو برخاست  منود
پی  برداشنت  آن  آهنگ 

دید كز آن  دل  آغشته  به  خون 
آید آهسته  برون  این  آهنگ :
آه  دست  پرسم  یافت  خراش 
آه  پای  پرسم  خورد به  سنگ 

****

عبدالجبار خاقانی

مادر کنار باغچه تنها نشسته است
رسشار از سکوت و مدارا نشسته است

اشکش کبوترانه به سوگ کبوتری
بر نرده های خیس متاشا نشسته است

مادر فرشته ای ست که من فکر می کنم
بر روی خاک معجزه آسا نشسته است

مادر پرنده ای ست که با بال های خیس
بر شاخه ی شکسته ی رویا نشسته است

می ترسم آنقدر که گامن می کنم زنی
بر پرتگاه آخر دنیا نشسته است
مادر بایست تا بنشیند غبار یاس

می خواهم او بایستد اما، نشسته است

****
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 فروغ فرخزاد

مادر متام زندگیش
سجاده ایست گسرتده

در آستان وحشت دوزخ
مادر همیشه در ته هر چیزی

دنبال جای پای معصیتی  میگردد
و فکر میکند که باغچه را کفر یک گیاه

آلوده کرده است .
مادر متام روز دعا میخواند

مادر گناهکار طبیعیست
و فوت میکند به متام گلها

و فوت میکند به متام ماهیها
و فوت میکند به خودش

مادر در انتظار ظهور است
و بخششی که نازل خواهد شد

****
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سعدی

جواىن رس از رأى مادر بتافت
دل دردمندش به آذر بتافت

چو بیچاره شد پیشش آورد مهد
که اى سست مهر فراموش عهد

نه در مهد نیروى حالت نبود
مگس راندن از خود مجالت نبود؟

تو آىن کزان یک مگس رنجه اى
که امروز ساالر و رسپنجه اى
به حاىل شوى باز در قعر گور
که نتواىن از خویشنت دفع مور
دگر دیده چون برفروزد چراغ
چو کرم لحد خورد پیه دماغ؟

چه پوشیده چشمى ببینى که راه
نداند همى وقت رفنت ز چاه

تو گر شکر کردى که با دیده اى
وگرنه تو هم چشم پوشیده اى

****
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مادر! مرا ببخش 
مهدی سهیلی

فرزند خشمگین و خطا كار خویش را
مادر! حالل كن كه رسا پا ندامت است

با چشم اشكبار، ز پیشم چو میروی
رس تا بپای من

غرق مالمت است.

هر لحظه در برابر من اشك ریختی
از چشم پر مالل تو خواندم شكایتی

بیچاره من، كه بر همه ی اشكهای تو
هرگز نداشت راه گناهم نهایتی

تو گوهری كه در كف طفلی فتاده ای
من، ساده لوح كودك گوهر ندیده ام
گاهی بسنگ جهل، گهر را شكسته ام

گاهی بدست خشم بخاكش كشیده ام

مادر! مرا ببخش.
صد بار از خطای پرس اشك ریختی
اما لبت به شكوه ی من آشنا نبود

بودم در این هراس كه نفرین كنی ولی 
كار تو از برای پرس جز دعا نبود.
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بعد از خدا ، خدای دل و جان من توئی
من،بنده ای كه بار گنه می كشم به دوش

تو، آن فرشته ای كه ز مهرت رسشته اند
چشم از گناهكاری فرزند خود بپوش.

ای بس شبان تیره كه در انتظار من 
فانوس چشم خویش به ره ، بر فروختی
بس شامهای تلخ كه من سوختم ز تب 

تو در كنار بسرت من دست بر دعا 
بر دیدگان مات پرس دیده دوختی

تا كاروان رنج مرا همرهی كنی 
با چشم خواب سوز 
چون شمع دیر پای 

هر شب، گریستی
تا صبح ، سو ختی.

شبهای بس دراز نخفتی كه تا پرس 
خوابد به ناز بر اثر الی الی تو.

رفتی به آستانۀ مرگ از برای من
ای تن به مرگ داده، مبیرم برای تو

این قامت خمیده ی در هم شكسته ات 
گویای داستان مالل گذشته هاست

رخسار رنگ رفته و چشامن خسته ات 
ویرانه ای ز كاخ جامل گذشته هاست
در چهرۀ تو مهر و صفا موج می زند
ای شهره در وفا و صفا! می پرستمت

در هم شكسته چهره تو، معبد خداست
ای بارگاه قدس خدا! می پرستمت.
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مادر!من از كشاكش این عمر رنج زای 
بیامر خسته جان به پناه تو آمده ام

دور از تو هر چه هست، سیاهیست ، نور نیست
من در پناه روی چو ماه تو آمده ام

مادر ! مرا ببخش
فرزند خشمگین و خطا كار خویش را

مادر ،حالل كن كه رسا پا ندامت است
با چشم اشكبار ز پیشم چو می روی 

رس تا به پای من 
غرق مالمت است.

 

****
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صابر هروی 

مادر! مرا  ببخش  که  هنگام   کودکی 
رنج و تعب به خاطر من خیلی دیده ای 

شبهای   بس  دراز  نخفتی  به  خاطرم 
زهر  یتیم   پروری     من   چشیده ای 

ای مأمن مراد 
مادر!  مرا  ببخش   که   بهر   سالمتم 

دادی  سالمت  تن  و  روحت  همه بباد 
بهر رفاه و پرورش  جسم  و  جان  من 

بردی  متام   لذت   هستی   خود   زیاد 
ای روح پر شکوه 

مادر!  مرا ببخش که  شبها  بگوش من 
گفتی  فسانه  های   دل   انگیز  زندگی 

پروردیم  به  شیرهء جان   عزیز  خود 
دادی   فرح    ز عطر  دالویز  زندگی 

با صد نیاز وناز 
مادر! مرا ببخش که چون راهرو شدم 
دست  مرا  گرفته  و  بردی   مبدرسه 

کردی  مراقبت  که  نباشم  بکوچه  ها 
نادان  و  بیسواد  و  بگرداب  وسوسه 

بی علم وبی کامل 
مادر ! مرا ببخش که وقتی جوان شدم 
سیر م   ندیدی   و  رفتی  بکام  مرگ 
ز آغوش گرم و پر ز صفایت جدا شدم 
گشتی جدا ز طفل یتیمت  بنام مرگ 

روح تو شاد باد 
مادر!  مرا  ببخش  نرفته  ز  یاد  من 
رنج   مرا  زیاد  کشیدی  به  بیوه گی 

همواره ام  بدرس  مشوق  تو بوده ای 
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تا  دادیم  نجات  ز  ژرفای  هرزه گی 
جانم فدای تو 

مادر ! مرا ببخش که هرگه به یاد تو 
می افتم  و ز خصلت  تو یاد می کنم 
از خجلت  وفا  بتو رشمنده  می شوم 
بر نام  نیک  تو دل خود شاد می کنم 

جاوید نام تو 
مادر ! تو شاد باش که امروز هرکجا 

تجلیل شان و  مرتبه ی ارجمند تست 
اوالد   صالح  تو  بتو  فخر  می کنند 

یعنی  که  روز  جشن  مقام بلند تست 
در این ده و دیار 

مادر ! مرا بخش که چون مادر وطن 
حق   ترا  ادا   نتوان  در  زبان  شعر 

فهمم   ز مدح  وصف مقام  تو  عاجز  است 
گنگ است بهر وصف مقامت زبان شعر 

ای  روح  تابناک 
خوش آرمیده باش 

 

****
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رضا شیدایی تبریزی

مادر سال م ! آمده ام بعِد سال ها
انگارانتظار ترا پیرکرده است

زود است بازاین همه پیری برای تو
شاید منم که آمدنم دیر کرده است

مادرمرا ببخش اگر دیر آمدم
جایی که بودم ازنفِس جاده دوربود
آماِج سنِگ حادثه بودم ولی شگفت

آیینه ء شکستهء من پرغروربود
دیرینه سال بود که دردوردستها

یک رسزمین به گُردهء من باردردبود
درمن کسی شبیه یالِن حامسه ساز
بی وقفه درزمین وزمان درنربد بود

دیرینه سال بود که رسپنجه های من 
چنگال بسته بود به حلقوِم خاِک رسد
تا مغِز استخواِن مرا خورده بود خاک
قصِد ترا زمین وزمان کرده بود ومن
تنها برای خاطر تو این چنین شدم
که چنگ برگلوی زمین وزمان زدم

یک عمر استخوان گلوی زمین شدم
مادرمرا ببخش اگر دیر آمدم

یک ُمشت استخوان شدنم طول می کشید
تا ارتفاِع شانهء مرداِن شهِر ما ن

ازدسِت خاک پَرزدنم طول می کشید
مادر)مَنیر( زنده گی من ازآِن تو

مادر)منیر( زنده گی ازآِن میهن است
بعد ازمن آفتاِب توهرگزمبادرسد

بعد ازمن آفتاب توهرگزمباد پست

****
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تذکر

بسیار  دوست  و  برادر  دارد،  آغوش  در  را  دخرتش  که  مادر  جلد  روی  زیبای  تابلوی 

دیرینم غالم یاسین اسلمی رسامی کرده و با لطف بیش از حد در اختیارم گذاشته و 

مرا افتخار بخشیده مرهون لطف همیشگی او هستم.

 او یک رسام سابقه دار و با استعداد کشور است که در یک فامیل رسام و روشن در 

قریۀ مغالن شهر زیبا و تاریخی غزنی چشم به جهان گشوده و باالتر از پنجاه سال 

سابقۀ رسامی دارد و آثارش باربار جوایز هرنی را از آن خود کرده است. 

پشت جلد: گلدستۀ مادر 

تابلو ایست ممثل رنجهای بیکران یک مادر سالخورده که آنهم توسط غالم یاسین اسلمی 

رسام با استعداد کشور ما ترسیم شده است. این تابلو درسال ۱۳۵۴هجری خورشیدی 

حایز جایزۀ هرنی روزمادر گردیده است، دسته گلی که در قسمت پایین تابلو مشاهده 

می شود مناینده گی از شگوفه های مادر یعنی فرزندان دلبند او می کند که به ترتیب 

به مراتب انجنیری، دگروالی، استاد پوهنتون، محصلی و داکرتی رسیده اند که همه این 

مراتب منایانگر زحامت ِ پیگیر و جانفشانی های بی حد مادر است.

دسته گلی که در بغِل مادر جا دارد ارمغانی را متثیل می کند که او به اجتامع  تقدیم 

منوده است.

اینکه مادر در وسط قرار گرفته حیثیت ساقۀ گلی را دارد که از شاخه هایش چنین 

گلها شگفته اند.

اند،  از نور آن شخصیتهای فوق منور گشته  پرتَِو اطراِف مادر به شمعی میامند که 

همچنان روشنی دور رس او مقام روحانیت مادر را وامنود میکند که من از ترسیم این 

تحفه های گرانبها که در اختیارم گذاشته  اظهار سپاس و امتنان منوده از خداوند بی 

نیاز صحت مندی، توانایی و خوشبختی برایش متنا می کنم.

عبدالغفور امینی
شهر لوند سال۱۳۹۴ سویدن
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اظهار سپاس

قسمت لازم میدانم ات از همکاری اهی ربارداءهن 
رد ین 

رتتیب  رد  هک  زعزی  احمد  فقیر  محترم  کشور  تواانی  اشرع 

احساس  اب  مجموهع  این  ختم  ات  آغاز  از  اشعارم   �
��
ت
������ح��

��ت
و 

اظهار  راسنده  ایری  رما  اکمل  مندی  حوصله  و  عالی 

سپاس و قدردانی نمایم و از خداوند بی نیاز صحتمندی و 

موفقیت رد همه امور ربایش استدعا نمایم.

عبدالغفور امینی
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زند گیناهم

عبدالغفور امینی فرزند مرحوم عبدالصمد  متولد ۱۳۳۱هجری خورشیدی 

شهرقدیم غزنی میباشم. تا سطح بکلوریا درلیسه سنایی غزنی و لیسانس 

کابل  دانشگاه  زراعت  دانشکده  از  را  زراعتی  وتوسعه  اقتصاد  رشتهء 

بدست آورده ام.

زراعت  وزارت  غزنی،  زراعت  مختلف  درپُستهای  سال  ازهفده  بیشرت 

ورادیو افغانستان در کابل انجام وظیفه منوده ام.

همراه با فامیلم درشهرلوند سویدن زنده گی میکنم.رسوده های زیادم 

درروزنامهء سنایی غزنی،هیواد انیس ، مجله کرنه ، مجله آوازومجله زن 

درکابل وروزنامه سهار،جریده محاذومجله رنگین کامن درپشاور به چاپ 

رسیده است. همکاری های دوامدار قلمی ام درسایتهای معترب انرتنیتی 

افغانی نیز ادامه دارد. تاحال شش مجموعه اشعارم به نامهای  درد ها 

وخاطره ها، شعر درآیینهء احساس،پژواک حقایق درشعر طنز، داستان 

هفتمین  است.واین  یافته  چاپ  اقبال  کالوه  ورس  دردوطن  پیغمربان، 

مجموعه که دردست دارید به نام زیبای مادر تازه ازچاپ برآمد. 




