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یکنیرها م  

هرروز یکنیا میهرروز     صد غمزه تو با چشم س ینـــکیمجـانانه چــــرا نــاز ادا   

هرروز ینکیآخر     هرجــــامه تو با قد رسا م ییمارا زغمت زارو زبـــون کرده   

هرروز یکنیشمع سما م یمهوش رعنا     چــون روشن یمجنون صفــتم از ُرخت ا  

هرروز یکنیشوخ چرا جورو جفا م ین     ایسکدل م یبسو یدیک لحظه نه خندی  

هرروز یکنیده تبـــــا مین عاشــق نادیت      ایایبا لعل لب و قامـت مــوزون ورس  

هرروز یکنیســرو پا م یگل شغنان     حال دل من ب یش ایهم یمهروفــا بود یب  

هرروز یکنیا میکن تو هنوز  روح ریر جمــالت     لیوصف قلــــم من نبـــــود غ  

تیافسون نگا ی( کن یتو )رســولــ یتاک  

هرروز یکنیده رها میصد عاشق رنج د  

 1395 /11/5 کابل قلعه موسی

 دلم برد

ــــاه قامت لرزان دل من بردیگل شغنان دل من برد     زلفــــان س یچشمک زدنت ا  

ــُـرامان دل من بردغـــم عشقت     با نــــازو ادا قــــد خده بــودم دریمن بلبل شـــور  

دلبـــــر جـانان دل من برد یلعل لب تــو ناب تــــراز لعل بدخشــــان     رخشنــده گ  

 مجـــــنون قلنـــدر شدم از ُحسن جمالت     پــروانه صفت شمع فروزان دل من برد

ب نرگس روشان دل من بردیت     با فند و فریاز بهر وصال تو کنـــــم جان به فـدا  

نیری( ز ُرخ آن گل ش یس )رســولیبنو  

ـد آن مه خنــدان دل من بردیرخـُسار سف  

 8/5/1395 کابل قلعه موسی

1 
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رومیبدخشان م  

رومیــدن فصـــل بهارو سنـــــبل افشـان میروم     دیبدخشــان م یدوستــــان بار دگـــر سو  

رومیدا در ملک شغنان من ایریگل شگفــــته هرطرف گلـزار شد کوه چمن     وصل آ ن ش  

رومیـــارو باغ وبـوستان میـــداد ینمودم سالها      نوبت د یم یمن زعشقش جان نثـــــار  

رومیان و موکمر    همچو بلبل ذوق گل مست و خرامان میک میست در دل ترک آن بارین  

رومین مل خوبایش آن سرو بدخـش سرخیپ      یو بــزم سرود دوست یبا هــزاران شـــــاد  

رومیدر برش با قلب خنــدان م یــــم زر     دست خالیســــــه مال و منال سیگرنـــــدارم پ  

نیدن آن نازنی( دین بار ) رســولیرود ایم  

رومینغمه و آهنگ جــانــــان م یبا نـــوا  

 5/1395 کابل قلعه موسی

نینازن  

ایشوه جانــب َسرو سمـــن بـا     بانــازو عیــــن مهوش شغنـــــان من بینازن یا  

ـایــــن بدن بیمیگـــــل س یتـو من جان سپردم ام     بهر خــــدا ا یرو یدرآروز  

ایعاشق گلگون کفن ب یک لحظه سوی     یپر یست زهجــرانت ایمارا مجال ن  

ایختن ب ییده ام     آهـــو  صفت تو از ُرخ کویتو درخواب د یوصل جمال رو  

ـــایرمز ادب به ساقـــه باغ و چمـــن ب     یل تازه عطــــرو معطرتــو نـــونها  

ایوطن ب یرو عاشـــق سـویــدن تو رفته همه فکرو هوش من     نذ د فقـــــیازد  

ایدن آن کوهکن بین ادا تـــو دیــــریر کرده ام     شیسالهاست از جمال تو تحر  

( نشد کس وصـال تویبگذار قلم )رســـول  

ـایش خانه آن خـــوش دهـــن بیپ یـیتنها  

 29/4/1395 کابل قلعه موسی
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 ناروا

کندیم ییبان عهد بست و آشنـــــایکند     با رقیم یینــــرگس شغنـــــان من از من جـــدا  

کندیم ییوفاین بدن زود بیمیکن آن سیعمر خود را صرف کردم در وصالش تا کنون      ل  

کندیم ییاین ادا وصل ریریف آن شین      حیهـــر نگاه نازن شوم ازیزارو مجــــــنون م  

کندیم ییرنگ مبتالیــــــکر نــدارد زره مهـــــروفا       با هزاران چال نیپ یآن پــــــر  

کندیم یین عاشق پـُر جفایدرد درمانــــم نشد آن ســَــرو نازو خـوش لقا       برسر مسک  

کندیم ییارو روشنـایدار یه هــرکــوه چمن       فــارغ از دتابـــد ب یمهتابـــش هم یرو  

( از غمش یکند داد فغان هردم )رســولیم  

کندیم یــــیدا ناروایبا مـن مجنـــون شـــــ    

 27/4/1395 کابل قلعه موسی

یدخـُت شغنان  

یدانیچه م ن عاجــز رایتــوحال عاشق مسک    یدخـُـت شغنان یآتــــش به قلب نازکـــم ا یزد  

یـر برجانم تو پنهانیهــــردم هزاران ت یبــــا     زدیچان لب نازک قـــد زیتــو با آن زلــف پ  

یادم آن لب لعلت به آسانین تن    نرفـــت هرگــز زیمیســــرو س یهجـــران تو ا یندارم طاقت  

یشانیک عالم پریه ـوانه ومجنون بیمهوش رعنا    شـــدم د یدم آن ُرخت ایکه د یهمان روز  

یک دم غزلخوانیسر بهر من یم یت    نشد روزیــبایلـحـن ز ییتمام عمرخـــــود کردم فــــدا  

یلرزان و زرفشان یشـوخ     دلـم شـد بسته برآن مو یـــان مجـمر عشق تو ســوزم سالها ایم  

یــان ونه درمـُلک بدخشانشغنـ ییا     نه درمـاواین دنیکر درایپ یپـــر یدا بـه مثلت اینشد پــ  

یم را به انسانیـــن آخـرگنـاینازن یزعشقت همچو مجنون عاقبت ترک وطن کردم    بگــــو ا  

یـرانه مهمانیک شب انــدر کلبهءویف کردم با قلم آن دُخت خوش الحان    نه آمـد یچنان توص  
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( روز وشب از جور آن نازکبدن نالدی)رســولـ  

یظالــم به قــربان یدرگاهت اشـــدم آمــاده بر   

 مورخ 1394 /8/8/ کابل شرکت افغان فارما

 مفـلـس

رمیرم    بـاور بنما درغــــم عشق تـــــو بمـــیشــــوخ به دروازه شهر تــــو اس یا  

رمین و فقیر است که من عاجز مسکیـــف آن کـه نــدارم ِدرم و دالرو کلدار    خیح  

رمیشـــده حسن تـو در بند ضم ین     حکـاکیا بر دل غمگـر جفیت یتــــو زن یتاک  

رمیــار نگیــــــامت بخـــــدا یر ازتــو ندارم هوس وحاجت حرمان      تا روز قیغ  

رمیست     افتــــاده به درگـــــاه تو مجنون وحقین یــــم به تماشــــاه تو امـا اثــریآ  

رمیبنـــوشـته شده هجر تو در راه ومس    ســرو بدخــشان   یزاده و ا یماه پر یا  

نظرکنتو(  یچـــاره )رســـولیبـر مفلس ب  

رمیـده و پــتـودرمان یحقــــا که ز ســـودا  

 مورخ 15/5/1395 کابل قلعه موسی

 مه شغنان   

 ــمیگو یاه همچو شبسـتان به کیم    اززلف سیگو یمه شغنان به ک یف رُخت ایتوص

 ــمیگو یــت    از ولولهء چشــــم غـــزاالن به کیامـت مــوزون رســامخمـُــــورقــدوقـ

 میگو یَسرو بدخشـان به ک یاتوست مثل یواخـــان     ن یازسرحـــد درواز بگشــتم ســو

 ــمیگـو یان به کیـدهء گـرین دین    از حالت ایمیـت گــُل سیسالهاست بســـوزم زجفـــا

 ـمیگو یسلسله ُجمبان به ک یان     اوصاف توایـر شـده پاف تو آخـــین عمربه تـوصیا

 میگو یمهوش خوبان به ک ین رنج توایشوخ     ا یتو ا یچـاره شــدم درهوس رویب
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 ـمیگو یدلم،نرگس روشـان به ک یــد دل خود را به تــوبستــم     بشکستیمن چشــم ام

 ـمیگــو یه وحرمــان به کین قضیست چنـیس نک       یرو یماه پر یـدم ُرخـــــت ایست ندیــرید

 ن برسر راهتیمه نشــی( شـده خـی)رســــول

 ـــمیگو یشـان به کین قلب پـــریصد پارهء ا

 افغان فارما ین المللیکابل شرکت ب 8/20 /1394خیتار

تمــرف  

تمان رفیــده گـرـــیغمـــزده و د یر حرمان رفتم     با دلتو پُ  ییزاده زکو یپر یا  

ب مردم نادان رفتمیف با فند وفــریـــدار تو گل     حـیبه گمانــــم شــــده ام فارغ د  

ابان رفتمین     همچــــو فـرهاد به هرکوه بیریشـــ یــــبان مبند عـــهدوفا ایبـــا رق  

بال وپـراز باغ وگلستان رفتم یجانا     مرغ ب یر جفا ایتو خــــورم تـ یاز فراقـــ  

ماه بدخشان رفتم یتـو ا یخ رورُ  یصنما بردل مــــن غصه مزن     ب یــوانتا ت  

لی( شده مجنون وزلیتو )رســــول ییاز جفا  

سرو سامان رفتم یعاقبت ترک وطــــــن! ب  

 30/5/1395 کابل قلعه موسی

یرفـــت  

یرفتده یث عاشــــق دل ناشنــیسـخن وحد    یـــده رفتیان صنما رمیـنوایتو زکـوه ب  

یده رفتین زبرم دویبه هـــزار ناز وتمکــ     یان نظــــرونگاه نکردیواـدیتوبه درد ب  

یده رفتیبم هـــرگز    ُرخ هردوچشـم مستت سرمن کشیلب لعـل نازکت را نشده نص  
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یده رفتیش گژدم دل من  گزیبه مثـــال ن     یوفـا نکرد یکمک ییتـو به پاس آشـــنا  

یده رفتیشان     تــو به رنگ زرد عشاق بخدا ندیگل من شدم پر ماهت یزفراق رو  

زلخوانـخود غ یزجفا (یولـــرس)مکن عاقبت   

یده رفتیــران همچو باد وزیتـو زقـلب زارو ح  

 29/5/1395 کابل قلعه موسی

 نازمکـــــن

 بر سرمن ناز مکن     روزانه تـــو صد جور نـوآغاز مکـن یشاه پـــر یا

 برهـــرکس و ناکس صنما راز مکـن    یدانیتو شــدم م یق رومن عاشــــ

 ل خــوش صدا تو پرواز مکـنببل یبخشم به نگاه چشــم مستت جان را    ا

 ـــر جفــــا بردلـــم انداز مکـنیت     صد تیبــــایز ییبا نـازو ادا عـــشوه 

 ن باز مکـنعاشقـــا ییظالم      زوالنه به کـو یبا خرمن زلف خود مرا ا

 ــــمی( دایخود) رسول ییبا جور جــفا

 نـــــوا الـم ساز مکـــنین عاشــــق بیا

 یکابل قلعه موس /1395/5/15مورخ 

 یباکیدخـُـت ز

 یمــــارا به چــاالک یدل یم کجا بردنستــــندا   یباکیمحبوب ز یشـــدم مجنون درگاه تــــوا

 یاکیآتــــش به قلب زار من هـــردم به ب یم   زدیفت داگــــون صیتوبا آن چشـــــم آهو لب م

 یا حور افالکی یپر یــذاتو از ا تـــیدم همچو مهتاب درسطع اشکاشم و شغنان   گمانــــم یند

 یرم همچو حکاکیت با نازت   شـــده حسن تو دربنــد ضمجان ازبدن شاه دخُ  یبریم یتو تاک
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 ینم زهجرانت به غمناکیریظالم   گذشــته عمر شـــ ین اک دم نظر برمـــیسالها  ینکــــرد

 یسر بهر من حسن وجمـــــال تو   گرفتم راه صحرا عاقبت از رنج و درد ناکیم ینشد روز

 تیاز نگاه چـــشم جادو قلندر(شد ی)رســـول

 یباکیمقبول ز یتـــو ا یشوم قـــربان رفتار

 ییم سنایتوت حکیانست   1395/5/5

 تیوانه کوید

 تیمجنون صفـــتم به جستجـو     ـــتیر کــویـــاسه شــــــدم انجـان

 ـــــتیرق رووبـــــاز و ادا با ن     یحـــال دل من خــــراب کــــرد

 تیت راه وصـال من بسوینس      یدلـــم ربـــود یبا عشـوه گـــــر

 تیوجان     زوالنه شــــــدم به تارو م یدل بسته مکن به عشقت ا

 تیرم تو مـــزن ز چشم جادو     قــــــربان لبــــان آب جـــــویتــــــ

 ( داردیدر عمرهــوس )رســـول

 تیک بــــــوسه ناب از گـــــلوی

 یکابل قلعه موس  1395/5/28

 فــــــراق

 یمــن کجـا رفتــ یکـــو یاز سر    یمــن کجــا رفتــ یرو یپــر یا

 یمـــن کجــا رقتـ یتـانـــم را     آب از جـــــوخشـک شــد بـاغ وبـوس

 یمـــن کجــا رفت یست فصل موســم گـل ها     گــل خوش بویتونـ یب

 یمـــن کجــا  رفتــ یچشــم ابــرو     یـــیمــرا ز تنــها یکــور کــرد
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 یـمــن کجــا رفت یـــرانـــم     ظــــالـم ازسـویســالـها درفـــراقـــت ح

 ــشیزه همی( مکــن ستــیبـا)رســولــ

 یمـــن کجـــا رفتـــ یــار خشــــروی

 / 1394شهرکابل شرکت افغان فارما .مورخ 15ــزانیم/

 چــه شــد؟

 ـان کــوهســاران سنــبل افشانـت چه شد؟یحانت چه شد    درمـیزم لعل وریعز یبدخشـان یا

 ــب دورانــت چه شد؟یــــرو زیاد مـــردان دلوقتل وقتال    ر یهرطرف توپ وتفـنگ وزخم

 ان سال وماه آن روز خندانت چه شد؟ین ومادر کور ازسوگ پسر    چشم گریشد پــدر مسک

 هاگـرگ وپلنگ قانون انسانت چه شد؟ یپادشاه عدل    بعض یکس یعدالت ن یحکومت ن ین

 ـدانت چه شد؟یـــرد بـــارو مرد مــــل بیگران    آن وکیفـــروشــند بهر رائ اقوام خود بردیم

 ش تفنگ آن علم عــرفانت چه شد؟یک درجایــــا بام علـــم ومعـرفت    لینام تو درسطــــع دن

 مگانــت چه شد؟یر کهن آن شــــــاه یـم زتو    مــَقبر پـــیاد من گویباهــــزاران نــــاله وفــــر

 شغنانت چه شد؟ یـــرو تماشا سویراه پـــــُرسـ  ب  یــن وغریر ازهر نگاه اوالد مسکیشد اس

 ر واخانت چه شد؟یشـــــــم از پامیکنـند اوصاف خود هرکس به نفع قدرتش    آن خط ابــریم

 اقـــوت ومرجانت چه شد؟یتـــو یهرکو یکس نشد واقـــف زحوال تو درعصر کنون    ازدل

 ن وطنی( ای) رسـولیست از دست تو سازش این

 هنـــــم آن جــمله آرمانـــت چـه شـد؟یـــم میباز گو

 کابل شرکت افغان فارما 1394/8/8
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 مــــزه دارد

 ــــاه ابُرو کمانت مــــزه داردیشــوخ زبانت مزه دارد   چشمان س یبلبل صفت ا

 امت    جان داده به هـر َدورمکانت مـــزه داردیمن بنـده مـــژگـــــان توتا روز ق

 سرو بدخـــش قـد جوانـت مـزه دارد یبا    ایست به مانند تـــوزین نجها یدررو

 نـازگلـرخــان    برجــان سوختـه لعل لبانــت مـــزه دارد ییسوزم از مـعامله ایم

 وناز نهانت مـزه دارد یرورد زتن    چـون عشوه هایوجان م یخرام یدرباغ م

 یپر یسد از بهرت اینـــو ی( می)رســولـ

 حانـت مـزه داردیر یه وصف روهـرلحظ

 افغان فارما ین المللیکابل شرکت ب 7/  7/ 1394مورخ

 چشــــم غـــــزال

 یشـــراب،باده گلــــگون وپُــــرخمار توئـ     ینـوبــهار توئـــ یم عنـــبرگـــــل هـاینســــ

 یـــزار تــوئــگـــــل ه یـــایتوخجل است     تمام لــذت دن یمروبه باغ وچمن گـل ز رو

 یـانه کـوه رزم پـــُرشــکار توئیــن میختــن      درا یرسد به دوچشـمت نــگاه کـــو ینم

 یتـونازم کـه الله زار توئ یگــل انـار باغ بهار     به شـــاخه ها یرتـــواینخــــواهـــم غـ

 یدهزارتوئهــزار وصــف همان کرد وص     یرو یوصف چشم آن پر یدال چنان تو کن

 خــود یـــری( نـــوش بکـــن بادهء فـق ی)رســــولـــ

 یــک کـه انتــظار تــوئـــــیرســد به تـــوآن پ ینم

 افغــان فارما ین المللیــزان کابـل شرکت بـیم 17/ 1394مـورخ 
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 مشـُک ختـــن 

 ــمیرِو سَمن آورده اــدار گــل و سَ یـــم    بهردینــوبهاران آمــدومُشک ختـــن آورده ا

 میبا وصل آن نازکبدن آورده ا یبلبـالن و ســُـوزســاز عاشقــان    جمله گـ یما نــوا               

 میروز بـزم مطـــربان بهر ســُـروِد گـلرخان    محفل شاد طّرب رقص و اتن آورده ا

 ـمینــدر چمن آورده اا ینغِز نَ  یان را کنارو باده نوشان را ُخمار    با صدایخوب رو

 ـمیوطن آورده ا یـــم خود کند از عطرگـــل    در مشام دوستان بــوینس یباد نوروز

 میهن از ُملک کهن آورده این رواج میا     یکیکنـم قــُرص)قماچ (تاج یروز نوروز

 مین محبت از دل از جان وتن آورده اید ماست     ایروز وصل دوستان درفصل نوام

 کـن با دوستان درهر بهار ی( شـاد یولـ)رســ یا

 ـمیگـر فـُرصت که من آورده ایست تکرارش دین

 حوت کابل شرکت افغان فارما 1394/18

 گــذ شــت

 ت بگــذشتیـــت بگــــذشت    نوبــت پــُــرخـُماریــدل از نــوبهـــاریا

 ذشتت بگــیــگر    چمـن وگــل هزاریست هـــرگـــز تـــرا بهـــاردین

 ت بگــذشتیـف آن تاجــداریش     حیمغرور به مال شوکت خو یبود

 ت بگـذشتیشـــاد     ظلمت و ظلـم کار یعمــر کس نکـــرد یدرطــ

 ت بگذشتیت و زرنگاریگفت     معش یـــش حق چه خـواهین پیواپس

 زـی( مر ی)رســولــ یه و اشک ایگر

 ــت بگـــذشـتیروز نـــاالن وخــوار

 افغان فارما ین المللیحوت کابل شرکت ب 15 /1394
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 جگــرخــون

 افسون شدم شدمتو ییازچشم سرمه سا   مجنون شدم شدم  درهجرو دروصال تو

 رخون شدم شدمــُ پ ءنهیب زار وسـبا قل     م یده ایوبان دوـان به کوچه خــما عاشق

 حون شدم شدمیو جچ یینوایبا اشک ب    ر نشد ــکس خب ماب دلــــــر کبـــازاخگ

 مضمون شدم شدم یوابـج یام بـــناک    ش ازسوال هجر تودل داده ام زدست یپ

 تو گلگون شدم شدم یرچرا به کوـآخ    من کس نگاه نکرد  یرانـبر رنگ زعف

 ( خوردیتو هردم )رسول یرو یجفا یریت

 دمــدم شــون شــــل جگرخــیاره و زلـــچیب

 یه موسکابل قلع 4/  6 /1395مورخ 

 ســـــراغ

 نمیتو از شغنان زم یـنم     کجا رفتیــــیازنــــــن ین اـــــیازنـن یال اا

 نمیم مه جبــــــیبسو یدـــیدیق     نمــــــو حال زار عاشـــــد تینه پرس

 نمیتو آخردر کم یدـــــمرا مان  زاد    یپر یزار افسوس به حالت اه

 نمیقیدشمن تو آخر من  یوــش    صالت م بهر وــــــن جان دهـــاگر م

 نمین چنیت من اـران رخُ ــزهج  مه بلبل در سراغت    یل بودــو گـت

 هاـــو سالـــدار تـــیبهر د (یولـــ)رس

 مــنیرـــوش آفـــــر درت نـاده بــــفت

 یمنیکابل ت 1395/6/2

11 
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 مـــیخسته شد

 مــــیان ماتم توپ و تفنگ خسته شدـــیم م   یورو شرر بارجنگ خسته شدــدال زشُ 

 مـــیدرون جاده گرگ و پلنگ خسته شد    ن ــــب کفیده شد سر از تن نشد نصیبر

 مـــینه دوست دو رنگ خسته شدیزفند ک     نیـــراست یاوریار همدم ماندو نه ینه 

 مینام و ننگ خسته شد یزدست داعش ب     یشده هزارطرف بسته راه خوش بخت

  مـــیوادث تلخ دهمزنگ خسته شدن حیازا     زان جان نثاروطن یزـوشت عــدرند گ

 میوب لنگ خسته شدیومح یحون     زحال زخمیـد خون جگرها مثال رود جیچک

 دینامه جور تـو کس نخواندو شن (ی)رســـول

 ــــمیـدرنگ خسته شدیقســــم به ذات خدا ب

 یکابل قلعه موس 5/25/ 1395
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