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 م نوجواشعار عبدالکری

 
 شغنانسیمای برگرفته شده از صفحه فیسبوک توسط اداره نشرات 

 
 ۲۰۱۷اپریل  ۵
 
 

 ثهوومی

 
 یه ته تیزدت وز ته وم جهت نهوومی
 گر نه یاۮد یه وز ته وم خیز سهوومی

 مو جونند دوند اڤیناز ذقښ یاڅ ۮاۮج 
 از خو پاۮ ند تا په کهـــــلیڅ ثهوو می
 یه زریځک از مو خیزند تاید خو بید

 هر قفس ُوز جر جرومت مهوومی
 چهی موغم خیرت مورد لوڤد وم درک 

 یِک ِده احوالند اگر پشهوومی
 بوی یار فهموم صبا هرسحرڅه ڤیرت

 بلبلین رهنگتیر مگر جرهوومی
 ثیر نه کښتاز ۮرند نا لهن اچث تا

 ویز غم لهکوم خو دل پتهوومی
 

 2016جون//17
 

 مکن
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 النه ی زنبور را شور شور مکن
 قوم جاهل را به خود مقهور مکن

 وصف هر پوچ کله را جاری مساز

 شخص نادان را به هیچ مغرور مکن...
 تخم فرهنگ بذرکن در اجتماع

 عقل و دانش زیر جهلت گور مکن
 بامدارا پیش رو سوی هدف

 دوستان را از مدارت دور مکن

 
3/30/2017 

 

 بهار

 
 یخوشاآنکس که در فصل بهار

 یاری یتا سحر پهلو ندینش 
 است نیدر طن بانینوائ عندل 
 یغنچه ها در شاخسار انیم
 است نیموسم سرما هم یجفا  
 یگار ادیکه داغ ال له بر دل  
 گل و بلبل چنان هم بزم و همساز 
 یاریکه سنبل در تپش چون زلف  
 کیآ بشار از دورو نز د یصدا 
 یدوست دار یفرحبخش است برا 
 شعار مرد دهقان کارو زحمت 
 یدر کشت و کار نیبعزم آهن 
 گردد روزیبهار جاودان پ 
 یر ایگردد بر د اریسعادت  
 مردم نیًیشود صلح و صفا آ  
ً یکه نو جو دا    یدر انتظا ر ما
 

 ۱۳۴۸سروده ی بهاری 
 

  ینوروز ۀتحف

 راز آن نا گفته را میده که گو یم ایساق 
 سازم خفته را داریخود ب کیاز شرنگ پ 
 با چنان شورو شعف رقصم به بزم گلرخان 
 بزم دالن سفته را نیتا به وجد آرم به ا 

 !کنم یسازم رسم نوروز هیچه دارم هد من
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 گل بشکفته را کیچمن احضار کردم  از
 کم ستینغزو دلکش ن یدر بساطم قصه ها 
 نشنفته را ۀقص میآن باشد که گو بیز 
 یهمدل یرا بگستر در فضا یخوان شاد 

 زمان رفته را االتیاز خ دیدور باش 
 
 
 

شود ودر اوقات شام مراسم "کال  یاجرا م ژهیبا مراسم و ییو دوده زدا یخانه تکان ریپام یدر حوزه 
 .شود یاز جانب جوانان برگزار م ینوروز اتیغوز با قرائت اب -غوز

 

 مبا رکباد نوروز

 روزنوروز است فصل نوبهار "

 "باغ پرگل گشت صحرا الله زار 

  اریسرما برون شد از د لشکر
 روزوشب باهم برابر در شمار 

 اریمردم زهرنعمت ت سفرهء
 به تخت  ندیش یسال نوچون شاه م 
 رددرختیجامهءسبزراببرگ 
 کشتگاه سخت  شودیم زانینرم ور 
  رخت دستیکه پوش ییدشت راگوِ  
 ورزد به کار یم یمرددهقان سع 
 مبارکباد با د  یجشن نوروز 
 باد ادیکان  ایرسم و اجداد ون 
 آ با د با د  نینازنـ ارید نیا 
 شا د باد روجوانانیپ یجملگ 

 "ر ایب ینوروز زیبرخ قیرف یا"

  "تاترا رحمت کند پرورد گا ر" 

 
 

توزانه کشته  نیوک انهیفرخنده به دست جاهالن واوباشان به شکل وحش زهیدوش 1394حوت  28 خیبه تار

ف به بزرگداشت از همان وقت که مصاد یمنا سبت در فردا نیرا به ا یآت یوسوزانده شد ومن سروده 
 .بود 1395نوروز 

 

 :(1395) طلوع امسال 

 
 فال ۀحسب رموز قرع بر

 ! فرخنده نشد طلوع امسال 

 شد یبرقدمش نثار م گل
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 شد یم اریبه رهش ت نیس هفت
 در کوچه وباغچه وچمن ها 
 و"اتن" ها دنیو غلط دنیرقص 
 بلبل به سرود نغمه وچنگ 

 و زنگ نهیبُرد زدل ک یم 
 کردیعاروس چمن نظاره م 
 کردیپاره م شیگل بر سر خو 
 ! ها یخوش نیکه ا یوا یا 

 ! ها یباد زدست لعنت بر

 :توز نیشعور ک یگر" ب ذیتعو" 

 !که آن قرآن سوز دیفرخنده" زن" 

 "بدست گرگانی" عاجزه کی
 جانیبا ضرب ولگد فتاد ب 
 یسنگ وچوب وکار ۀاز ضرب 
 یگشت جار یخون از سرو رو 
 نیبا کشتن آن نگشت تســــــک 
 !نی دیبه جسم ب دیآتش بزن 

 دییمال به حکم تا لیتحل
 دیکه به فرخنده تاز کهیآن 
 فرشته نیمرگ ا ۀهنگام 
 شد به رسانه ها نوشتهپهن  
 ما جرا را دیهر بنده شن 
 خطا را نیا دیانگشت گز 
 فرخنده به خون خودقلم زد 
 دار رقم زد هیجنبش پا کی 

 
1395 

 
 

 عتیناموس طب
 

 عاروس شود بعتیاز گردش چرخ، ط 
 بر اهل خرد افضل و ناموس شود 
 دیگویم یهر کس که ز"نوروز"بدش م 
 پابوس شود ریفرهنگ فروشد و به غ 

 
 1395حوت  28
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 رسم نوروز
 

 میکه رسم نوروز کن ایدوست ب یا 
 میدر صحن چمن چراغ افروز کن 
 جوشد یسمنک قرار قرار م کید 
 میکه شب روز کن ایب یبا چمچه زن 
 
 
 

 ستیدنینوروز رس
 

 ستیدنیباده که نو روز رس اریب یساق 
 ستین دیدردو بالو آفت سرما پر 

 
 شده یو دمن زکوچ زمستان ته دشت

 ستیدنیبه بستر آن سبزه وگل دم حقا
 

 ! در گلو دیمرغکان که خشک آواز

 ستین دیبه باغ و راغ و چمن شن اکنون
 

 دلم که به زندان غم فتاده بود مرغ
 ستیدنینوبهار به عزت ره ضیازف 

 
 دیباش که موسم کارو تپش رس آماده

 ستیدنیکار کرد به مقصد رس کهیان 
 

 باال قد کشد یثمر سو یب هرشاخ
 ستیدنیبر گرفت قدوقامت خم کهیشاخ 

 

 زیعز یمشو غافل ، ا نیآست ازمار
 ستیدنیگز ابدیوقت ب کهیدر فرصت 

 
16-3-2017 

 
 

  برگ سبز
 

 داند،یراز درخت را برگ سبز م ثیحد 
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 .اش کتاب شود یکه هر قدم از زندگ 

 دن،یها وقد فراز شهیر شیزرو
 دن،یخاک و هوا رهان یۀز تجز 

 دن،یگوار طیمح انیآدم ستیز به

 .حساب شود عتیهمه به رمزو راز طب 

 :شیبرگ چه دستگاه پا ال درون

 آب یفطره ها  ز
 نور یز ذره ها  
 .شیرا زا وهیظهور گل به هر رنگ م 

 ن،یگل فشا ن و عطر آگ شکوفه
 ن،یصبا مژده رسا ن و سحر آذ 
 !نیت هان، مباش غمگ دهدیم دینو 

 ن،یبچ وهیو باغچه و تک درخت م زباغ
 .خطاب شود نیبه بزم رقص درختان هم 

 
 1393 زانیم -2 -نوجو

 
 

 بهار شوازیبه پ
 

 است به کهسار دهیبهار سبزه دم ضیاز ف 
 باریاز تودهء برف آب روان است به جو 
 چه گلزار ندیهردشت ودمن چهره کشا 
 "کباریمرغان هوا نعره زده جمله به "

 "مرغ دل ما از قفس تنگ برآمد " 

 زمستان چه قدر زحمت جان است یسرما
 به فغان است قیازقلت آذوقه خال 
 به سرت بار گران است زمیآوردن ه 
 ترا راحت جان است نهیبهار یگرما 
 به صد رنگ برآمد ندهیموسم زا نیا 
 نغمهء بلبل یو غچ یازنالهء قمر 
  در صحن چمن رقص کند نرگس وسنبل 
 زنند شانه به کاکل قیوشقا حانیر 
 مژده رساند به هرگل مینوجو چه نس 
 آهنگ برآمد زوخوشیفصل دل آو نیا 
 
 

  بهار شیتشو

 ستیمن ن یجا یبه ملک انتحار 
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 ستیمن ن یبه هر دشت و دمن آوا 
 وحشــــت مالیبـــشکفته ام پا  یگل 
 ستیمن ن یباغ و چمن ماوا نیدر 
 

******* 
 ستیوزش ن یصبح را جا مینس

 ستیوزد آنجا تنش ن یم ییبه جا 
 غُرش طوفان وگرد باد نجایبه ا 
 ستیپرش ن یعطر را جا میشم 
 

 ۲۰۱۷مارچ  ۱۳
 
 

 از نوروز شوازیبه پ
 

 میارایروز ب نیمن عاشق نوروزم ا 
 میاسایلحظه ن کیصد شورو فغان سازم  
 چمن سازم شیاز زاغ وزغن دورم با ک 
 میخلوت و تنهابا بلبل خوش الحان در  

 دیتا راز دلش گو افتیگل بدلم راه  هر
 می بایو ز می بایدر وحدت خارو گل ز 
 دارد یچمن یلینر گس به دو چشمانش س 
 میبه تما شا رمیسنبل را گ ندنیرقص 
 کو همد ل و هم بزمم تا رمز دلم داند 
 میبه دور رفته بگذاشت به تنها اریآن  
 !ادیزند فرآن لحظه چه خوش باشد گردوست  

 میتو مکن پروا قول است که باز آ نوجو
 

 1391حوت – 30-کابل 

 ۲۰۱۷ ۱۱نشر: مارچ 
 
 

 نوروز شوازیبه پ
 

 دیایسال ب هر

 دیــــایب رآبیبه نوروز که س دییگو 
 دیایباشوکت وباعظمت و شاداب ب 

 دیموسم سرما بزدا یگ افسرد
 دی ایبا شورو طرب با تب و با تاب ب 
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 می"به هم ساز نمود نی"هفت س ۀویما م 
 دیایناب ب یقیاو با دف و با مو س 
 استیمه دییما هر چه بگو ۀدر سفر 
 دی ایبا ساقئ گلرنگ و مئ نـاب ب 

 روز نیشوازهمیبه پ میما خانه صفا کرد 
 دیایکان و به آداب ب ـــــایبا رسم ن 
 بهاران شوازیبه پ میماچشم براه 
 دی ایآفتاب ب ی، با گرم دیایهر سال ب 
 و مال و مجاهد نه هراسد یاز چل 
 دیایاحباب ب ۀبا طبع خودش زمر 
 

 ۲۰۱۷ ۱۱مارچ 
 

 نوشت دیبا یهر کاغذ م یرو

 ! مادران باشد بهشت یپا ریز 

 اش نگر یپاک و مهر ورز عشق
 از ازل در قلب آن گشته سرشت 

 
 

 ۲۰۱۷مارچ  ۷
 

 مادر -زن
 

 به تو یتر زهر هست یآن موجود ؟گرام ستیک 
 از آن انیپا یمخزن مهرو نوازش لطف ب 
 آن موجود ؟ که قلبش در تبش هرصبح وشام ستیک 
 انیگوهر عشق ومحبت ،بهر فرزند آش 
 آن موجود؟ که عمرش وقف هر دخت وپسر ستیک
 هم ضم آن یخوردو خواب را باخته آسوده گ 
 آن موجود ؟ دوچشمانش پر آب از دست تو ستیک 
 ارش غصه ها ورد زباندور از کن یگر شو 
 است آن گوهر که نامش مادر است، 
 .وراستیباشد خانمان را ز بیرا ز یزندگ 
 

 ۲۰۱۷مارچ  ۷
 
 

 یمرد ساالر یخیمنظومه وظهور تار کیاز  یبخش -مارچ  8واز شیبه پ

 
 داشدیخواست نفع بشر جامعه هو به
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 شد دایو باز ِده کار پ تیونقش جنس 
 زن مدار حاکم گشت ۀنخست جامع 

 که روا بُود به نحو سالم رفت یعدالت
 باز ده کار روز به روز افتی یفزون 

 به فکر تصاحب به حال بروز یکی 
 َمرد، چه فرد باقدرت تیظهور ملک 
 بتیکنون صاحب جاه و جالل و باه 
 خانواده به سان سنگ نخست، دیپد 
 شد درست نهینو را زم ۀرابط یبنا 
 تملک به سود مرد، مدارقرار کسب  
 !تصاحب به زن نماند وقار ازیز امت 

 مرد محور زویزن ست ۀجامع شروع
 و کژ داور زهینهاد گام به زور ن 
 نبود، چه وهم در پندار شهایچه ک 
 چه گفته ها نبود، غلط در گفتار 

 !چه حکم ها نبود، به سود گنج بران 

 !وعظ ها نبود، به نقص رنج بران چه

 زیجامعه در تضاد و جنگ و ست فتاد
 زیچه صبر ها نشد وار عیتوز یعدالتیزب 
 مــــــنوال نیجامعه از ابتدا بد یبنا 
 ستم بر حال افتیتکامل هر چه فزون  
 شیآهن ک یزعصر سنگ تا زمانه ها 
 شین نیا دیرس وترهمیبه َدورو عهد کمپ 
 بدون دادو عدل و صفا رفتیوپش یترق 
 ستم است و خشونت است وجفا ۀنیزم 

 !مباد جورو جفا در جوامع انسان 

 هر گز با نادان! تیحاکم مباد
 

 ۲۰۱۷مارچ  ۷
 

 فطرت
 

 بود کسانیبرهر خارو گل  دیتابش خورش 
  ستیتابش آفتاب عالمتاب ن بی؛ ع هیسا 

  درشبستان جلوه دارد کرم شبتاب از هنر 
 ستیشبتا ب ن تیخاص یبرهر کرمک کیل 
 

 ۲۰۱۷مارچ  ۶
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مانده  یاززبان "چرس" ارائه نمود باق شیبایز اتیفرهاد صاحب با اب کهیمناظره با وجود انیجر یادامه 
 :دییمطالعه فرما ریرا درز شیگفته ها

 

 :بنگ ایچرس  -3

 
 نیزم یهمه رو میو ماوا یجا

 نیگرم وسرد باشم به یدر هوا 
 
 را "شاه دانه" ام ییایمردم آر 
 منگ" را هم خانه امنام "بنگ و  

 
 (cannabis) ام "کا نابس" گفته اند یعلم نام

 اند زکوفتهیوبرگم به هر چ ساقه
 

 برگم چرس سازند آدمان َگرد
 نا کسان یکشند دودم گروه یم 

 
 یاز دودم نباشد چاره ا فیک
 یعقل و هوش در سر نماند ذره ا 

 
 شود مجنون وار یچرس عاقبت

 بکار دیآ یاموررا نم چیه 
 

 یاز راننده گ دیآ شیخطر پ صد
 یبرد آســـــوده گ یازوجودت م 

 
 ستین یبرجا چگاهیه یچرس فکر

 ستین یو دگر غوغا نیگوشه بنش 
 

 ۲۰۱۷فبروری  ۲۸
 
 
 

 شراب ، پودر وچرس یمناظره 
 

 :شراب -1
 

 انگورو تاک یهم بته  خاستگاه

 پاک یو انسانها انیمونس اع 
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 میباشند حر متنیس انیساق 
 میو گلرخان دارم ند مهوشان 

 

 منم میخوان و سفره ها دا بیز
 منم میرا قا یبستر خوشحال 

 
 همراز شاهان بوده ام میقد در

 با قدح گردش به دوران بوده ام 
 

 را دسترس به احوالم نبود خلق
 با ستمکش چانس و اقبالم نبود 

 
 در جستجو یفعلن هر کس کیل
 در گلو زندیو ر ابندیتا مرا  

 
 ستیاصل من امکان ن بانیغر بر

 ستیاز تاوان ن یخوردن خال یجعل 
 

 کنند ینوشان اگر مســــــت باده
 کنند یجعل نوشان فقط پستـــــ 

 
 است با افراط گران شیدر پ مرگ

 و آن نیشوند رسوا به نزد ا ای 
 
 

 :نیروئیه-پودر -2

 
 بود اکیتر ی رهیهم ش خاستگاه

 زهرناک بود یما ده  قتیدرحق 
 

 بسان الله زار کوکنارم
 به شکل گل عذار میموج گلها

 
 تلخ ریپُربود از ش میها غوزه

 سلخ غیت کیبا  رندیگیم رهیش 
 
 جوش دارندیهم را هم رهیش
 تا شوم پودر به دست سخت کوش 
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 و قلــــــدران ایما ف صاحـــبانم
 در همه جا چون پلنگ و اژدران 

 
 شــــدم اشانیهمراز ع ابتدا

 همساز اوباشان شدم بعد آن 
 
 ناک فیک کیشروع دودم به هر در

 شد خوف ناک یدود م نیعاقبت ا 
 

 "یآدمها مســــما " پــــودر نام

 یبر یاست اگر پ زیانگ تفرت
 

 گشته ُدور تیاز آدم آدمان
 منبع عقلش فتاده در تنور 

 
 دوزخ نما یبر پودر یزندگ

 مرگ خواهد تا شود از رنج جدا 
 
 شد. لیبگ ایمناظره اشتراک نکرد  نیچرس در-3

 
 ۲۰۱۷فیروری  ۲۷

 
 
 
 

 یدر/یدر شعر فارس یاستفاده از اصطالحات کمپوتر
 

 اراده
 

  عمل MBدو دویام KB دو 

 غزل GB سرودم به حجم دو 

  ریبه غ یومل یمحل یتالشها 
 فرا خوانده ام باز به اجماع ملل 

  قاره گرکار نگردد به کام نیدر

 وزحل خیو مرکنم رو به ماه  
  اال چرخ گردون بختم نکو ساز 
 بََدل مینگون بخت نما نیا ایو 
 مر ا باور است به بهبود وضع 
 کار ازل ین ریکه ذلت نه تقد 
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 1393-حوت - 8 -کابل 

 ۲۰۱۷فبروری  ۲۷نشر: 
 
 

 نقد
 

 دوستان بر فکر خام و پخته ام دییلب کشا 
 برآن سفته و نا سفته ام دییخامه فرسا 
 آن یبر رو دی، قلم را سر ده دیبگذارنقد  
 بنوشته ام ایبر همه آثار تا حال گفته ام  

 رزم دانیفکرت به جوالن آر در م توسن
 خنجردانش به فرق جهل هر بار کوفته ام 
 ختیفکرها و نظم ما از هم گس دیپارچه گرد 
 آنرا ، درز هارا دوخته ام میتا که نو ساز 

 
25/2/2017 

 
 

 ستیکی
 

 مپرس ز روز فراغت دگر مراجانا  
 ستیکیرا "جمعه"و "شنبه"ها  کاریب 
 وراتیز ز یرا چه پرس وپال کن وانهید 

 ستیکیو دانه ها  اهیدر فهم آن ،سنگ س 
 

 ۲۰۱۷فبروری  ۲۴
 

 عزم
 

 به جوش دیعزم من ازدرک من آ 
 دارد خروش زدویبا خرد آم 
 ستیبادو طوفان تاب ن ریدرمس 
 گردد خموش یهرچراغ سست هم 

  کم اریدورو بار گران و  راه
 اوضاع نبرد دارد به دوش نیدرچن 
 رسدیکاروان عدل به منزل م 
 به گوش دیمژده ها ازراه دور آ 
 انسان به افالک و سپهر یباز 
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 را پرده بردارد به هوش یزندگ 
 ت ایح یبرمال سازد معما 
 تابد سروش یهم یآدم امیباپ 
 

 ۲۰۱۷فبروری  ۱۷
 
 

 االتیخ
 

 زمان یعصر توانا نیکاش درا 
  کند نییغرب را با شرق هم آ 
 " عمومی"انسان نید کیکه در  ای 
 ! کند نییکفرومومن از مقام پا 

******* 
 داشودیتوان پ نیا کباری کاش

 "نیبستر داد گسترانم در "زم 

 انیظلم و ستم را از م منبع
 نیخشک سازم درخفاودرمب 

******* 
 ازسپهر والیه کی یگاه کاش

 ! جمله فسادو شرر امحا کند 

 آتش زا به دهر حاتیتسل کل
 کند داینابودو نا پ کیب کی 

 

 یپلخمر -2016جون//28

 ۲۰۱۷فبروری  ۱۵نشر: 
 

 دهیهوس خشک
 

 زد؟یر یسر شوره م یچرا از مو دیپرس یکس 
 :و گفتم دمیابا سنج یبه پاسخ ب 

 ، دهیجمله آرمان و هوسها خشک گرد یتا جوان یزطفل
 ، دهییهمه جون ُمشک سا یدینوم یبه عطرو بو 
 ، یزییبرگ پا ییتو گو زانیشود پژمرده ور 
 ، یزیب یپنبه م ییتو گو زدیو سنبل در چمن ر 
 .زدیر یکنون دانسته شد چرا از سر شوره م 
 

 ۲۰۱۷فبروری  ۲
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 سوزد یم
 

 سوزد یبه کهکشان وجودم ستاره م 
 سوزد یم ارهیزداغ داغ شعله ام س 
  به سوزسوختنم دینما هیهزار ابر گر 
 سوزد یبه رعدوبرق خشنبار شراره م 

 است هودهیهم مکن که ب یخامو ش تالش
 سوزد یکه بار بار گُل شود ، دوباره م 
 من تخم آتش است مگر؟ ۀنیدرون س 
 سوزد ینا کاره م میسخنم حر یزگرم 
 زیبه گردش خود با طلوع شود آم نیزم 
 سوزد یشفق ،الله پاره مبه شام تار  
 نورو طلوع یو بُجنب به سو ایتوام ب 
 سوزد یکه آفتاب جهان تاب ، همواره م 

 
 2015/  2/2 -کابل 

 ۲۰۱۷نشر: اول فبروری 
 
 

 رسته گان
 

 میبسته گان لیخ کیعصر  نیدر سازو برگ ا 
 میاز بند جهل و موهوم حقا که رسته گان 
 با علم جـــــــوش دادن دیافکار خام با 
 میاز اهل پخته گان میبا عقل سر برآر 
 رسالت شیداریقوم خواب برده ب نیا
 میاز جمع خفته گان دیگر کار بسر نه آ 
 ستییو رها  یآزاد یزنده گان یمعن 
 میدر بند بنده گان میآزاد اگر نباش 
 درک ازهدف ضروراست دیکه آ یهر جنبش 
 میرفتن در جمع خبره گان شیبا فهم خو 
 میبه منزل از عزم توشه ساز دیرس دیبا 
 میراه همراه خسته گان نیدر یدلیهرب 
 به مقصد درعمق راه قدم نه یرس یخواه 
 میاز خرده خواست بگذر آنگاه که رسته گان 

 

 کابل-1395دلو11
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 ۲۰۱۷جنوری  ۳۰
 

 دیزا یم دهیعد ناتیبا چرخش کا
 دیزا یم دهیاز وحدت اضداد پد 

 ستین یجهان جاودان نیدر زیچ چیه 
 دیزا یم دهیازبطن کهن دگر خز 
 

 ۲۰۱۷جنوری  ۲۷
 

 گذردیم
 

 گذردیعمراست که چون آب روان م 
 گذردیم انیســــــــودو ز ۀباَ قافل 
 ماند یخاطره م گذردیهرروز که م 
 گذردیو غمت نهان نهان م یشاد 

 
 1395دلو  5

 ۲۰۱۷جنوری  ۲۴
 

 وزمستان شغنان یاز برف بار ۀخاطر
 ختیبرف به شدت فرود ر یکاروان دانه ها 
 آسمان نبود یبه سو رهیچشم راتوان خ 
 در تالش یاهیزاغ و زغن به گرد س 
 ، پاسبان نبود ییدر دشت و کوه تو گو 
 شیکبک به خرام و به ناز خو لیخ کی
 نبود انیهم سفرش در آش یبا چرده ها 
 شکار خود دویص یروباه وگرگ در پ 
 نبود انیز یب دنیچر یرا فضا یآهو 
 خیامواج رود پنج پُراز کــــاروان  
 درامان نبود یاز کوچ کوچ برف ،کس 
 خوراک دام یمواد سوخت وگه یگاه 
 فغان نبود یدو ضرورت ، ب نیاکمال ا 
  یانبار برف بر سر هر بام بنگر 
 را فرصت روفتن ، توان نبود چارهیب 

 
 کابل -1395دلو 4-

 ۲۰۱۷جنوری  ۲۳
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 عشق تازه
 

 بخت و اقبالت شوم بیمن نص 
 "مسکالت" شوم بیتعق یدر پ 
 ستیمود عشق کهنه را بازار ن 
 هرناز امسالت شوم یصدقه  

 تلک ایکه دام است  چانتیپ زلف
 هر خالت شوم دیو ص نیدانه چ 
 ستیاحوال ن امیاز "مسهج "و از پ 
 احوالت شوم یایجو یتابک 
 با ل وپر یپرواز گر نداربهر  
 بالت شوم کیاوج  التیدر خ 
 با محبت بر فروز یشمع دوست 
 شوم التیدر بلند مدت که ام 
 نیکردار برگز کیگفتار ن کین 
  همچو افعالت شوم یتا فدا 

 
 1395-دلو– 4

 ۲۰۱۷جنوری  ۲۳
 
 

 یزندگ
 

 دانندیآب روان است همه م یزندگ 
 دانندیخنده لبان است همه م ۀغنچ 
 نیتکو رویموجها به تغ یوچند یچون 
 دانندیگه چنان است همه م نیگاه چن 

 دارد یجوان فیدر موسم گل ک باغ
 دانندیعاقبت فصل خزان است همه م 

 به تو ضیدهد ف دیخورش ۀصبحگاه اشع 
 دانندیدر غروب شام گران است همه م 
 زمان کارو تپش امر ضرور ندیدر فرا 
 دانندیم در تپش گنج نهان است همه 
 خوش باش یپند نوجو بشنو تا که توان 
 دانندیجان است همه م متیفر صت ات ق 

 
10/01/2017 

 ۲۰۱۷جنوری  ۱۰
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 پاسبان
 

 چشم جانان مانده ام ارویاز لطف  غیدر یا 
 نگارو خـــــــــشم دوران مانده ام غیبسمل ت 
 ستیفروغ و رنگ ن گریشهر دست آباد را د 
 گشت و سر به دامان مانده ام رهیها چ یگ رهیت 

 کـــــرده ام المیل چیها به نرخ ه تیهو خرده
  و محض انســــــان مــــانده ادیآدم ب کریپ 
 کند یگم گشته هم در شهر مصر شاه وسفی 
 درملک کنعان مانده ام وسفمیچشم براه  
 از خروش نا کسان افکار من لرزان نشد 
 مانده ام دانیم ریدر نبرد حق و باطل ش 
 ستیکاخ عشرت گر نباشد از حوادث باک ن 
 مانده ام مانیا ریاز و هم حوادث ز غمیب 
 دهدیحد م یب فیبا علم و فرهنگ ک یزندگ 
 مانده ام رانیاهل جاهل وه که ح یاز برا 
 انیهمرزم یا ستین یطبع نوجو را گناه 
 با قلم در سنگرم چون فرد پاسبان مانده ام 

 
 کابل—08-01-2017

 ۲۰۱۷جنوری  ۸
 
 

 راهکار

  

 تو الف خدمت یآنکه زن یا 
 توست شرط عزمت یآگاه 
 هدف نخست کار است نییتع 
 رفتن به هدف دگر قرار است 

 به سمت آماج حیراهکار" صر" 

 بر تارک نامه ات چون تاج 
 یاگر توان طیشرا لیتحل 
 یپسمان ز مرام خود نمان 

 "انگارو شمار" نقاط مثبت 

 بند ازان گذار به نوبت هر
 دانستن "ضعف ها"ضرور است 
 وفور است یبس لیبد یراه ها 

 ی" کاریها نهیفرصت وزم"
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 ی" به آن شمار دوخطریتهد"

 "درست کنیژیآنگاه "خط استرات 
 گسست کن یمقصود وهدف ب 
 یبا شرکت دوستان پالن کار 
 یاریهر نخبه و کاردان به  
 شرفتیهر گام تراست نقش پ 
 و پس رفت شیبه مجاز، پ یگاه 
 ییسنجش و عقل مرو به جا یب 
 ییرها  ریدر شب تو مکن ت 
 آب را تو مکوب درون هاون 
 ! ونیمزن به قسم ش ادیفر 

  یبه "راهکار" علم هیتک کن
 "یو سبک "فلم اقیبه س ین 

 .دینوشته بنا بر ضرورت دوباره پست گرد نیا
 ۲۰۱۷جنوری  ۶

 
 

  (2017)یسویبه مناسبت حلول سال نو ع

 
 سال نو از نو توبشمار حلول

 داریپد خیشود برتارک تار 
 دارد از ورودش لیجهان تجل 
 وصلح روز گار یوخرم یخوش 

 :اممیپ نستیهجرت رفته گان ا به

 را دوصد بار! کیباد هر  مبارک
 

 ۲۰۱۶دسمبر  ۳۰
 

 میسوخت
 

 میسوخت ریو تذو قیقرنها بگذشت از تحم 
 میسوخت ریزنج یدر اسارت پا تیمعنو 
 عصرما چینبود ه یخال یاز هجوم اجنب 
 میسوخت ریدر تقاطع زمانها از جهان گ 

 میخصم را رانده ا وید یزاشغال اراض ما
 میرسوختیوشمش فیذهن ما اشغال به زورس 
 !در ابهام و راز هینقد ما بر باد رفت ونس 

 میسوخت ریگروه جاهالن در سوء تعب از
 " حق استریتکب ۀدر شعار مومنان "نعر 
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 میســــوخت ری، باب تکب یانتحار یاز گلو 
 آدم کـــــــشان نیآنطرف مهد ا نیسرزم 
 میسوخت ریغرق تدب می"چه سازفستانیبا" کث 
 مکتب افراط گرا ردیپول از اعراب گ 

  میسوخت ریسوء تفس ندیکودکان را مغز شو 
 بنا میازعقل وعلم ساز تیجهان انسان کی 
 میرسوختیسزد با هم اگر درراه تنو یم 

 
 2014یجنور 18 -کابل 

 ۲۰۱۶دسمبر  ۱۱
 
 

 به استقبال غزل جناب فرهاد
 

 امشب 

 
 امشب ارمیو دلبر و کدهیدور ازآن م 
 ل و فکرنگارم امشب ایسبب محوخ یب 
 دهد ساغر ُپر یمهرو یشود ساق یک 

 قدم ناز کند چشم زند بهرخمارم امشب هر
 دهد رنج وعذابم شب وروز اریفرقت  
 کرده تاراج زدل صبر وقرارم امشب 
 شود رنگ به رنگ زیموسم عشق چه پائ 
 ! به بهارم امشب یدر خزان شاد شوم ن 

 لطف نما یگل چهره کم یکن ساق رحم
 رود عشق نگارم امشب ادیتاکه از  

 
 2015نومبر /23

 

 وندیپ
 

 داد وندیپ نینچنیا تیغول عفر 
 سه فرزند زادمادر " جهاد"  
 کودک اول "مجاهد" نام گرفت 
 دومش را چه "طالب" وام گرفت 

 زیدو با هم در ست نیا یچند بعد

 !زیطفل سوم زاده شد زودتر گر 

 ستیپوش "داعش" است انسان ن اهیس نیا
 ستیاز "عرب"برخاست ازخراسان ن 
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 2016 -نومبر 21کاوش /  

 

 مگانی یبرا

 پاک سرفرازان ۀخط یا 
 شانیپر یبه چه حالت نمیب 
 یکه خارو زار گشت ستیچند  
  از دست ددان به نام انسان 

  است نیتو مگر هم بیع
 در بطن تو است گنج پنهان؟ 
 جانت یالژورد توگشت بال 
 نادان یلیخ زیتازند به ست 
 را به دروغ بهانه سازند نید 
 مگانیمتاع ز کوه  رندیگ 

 :"ناصر ریاز مرقد پاک "پ 

 ! ستوران یزند که ا ادیفر

 ستینا بخردان ن ۀکوچ نیا
 پاکان ارید نیاز دیکوچ 
 آدمان را؟ دیبکُش یتا ک 
 وانیح یچون کارد درگلو 
 ستیبادانش وعقل جنگ جار 
 دونان یلیاز موضع جهل خ 
 روزیپ شهیگُردان خرد هم 
 "پرستان اهی"س نیبر لشکر ا 

 آباد ضیف 2015-نومبر-20

 
 

 کسب شهرت
 

 از نام "محل" در صدد نام شودهر که  
 بهتر آنست که از هنرش صاحب کام شود 
 سخن یگر نکوشد که شود پُخته به انشا 
 عاقبت نزد سخنور سکه و خام شود 

 

 1395 –عقرب 23

 ۲۰۱۶نومبر  ۱۲
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 ستیباق
 

 ستیبگذرد سخن باق یزندگ 
 ستیتاج و تخت رفته و وطن باق 
 برگ و گل به حکم زمان زشیر 
 ستیو چمن باق دیخزان آصد  

 شیخو یبه هست ینو را کشا فصل
 ستیبه آن، کــــهن باق یتا نه تاز 
 ُدر شهوار نماند به تاج شهــان 
 ستیعدن باق ورویخاک گشت ز 
 دیمشک آهو به باد رفت و پر 
 ستیشهرتش بشکند ختن باق 
 زدیچنان شکر ر اریاز لب  
 ستیمزه اش گرم در دهن باق 
 را سوزاند الیداغ عشقش خ 
 ستیدودو خاکسترش به تن باق 

 
 Aکابل -2016نومبر  4

 
 
 

 یملک باستان
 

 بدست نا کس دیافت یملک باستان نیا 
 خس کیانگار به مثل  یآن شهرت جهان 
  چتر نادان ریفر در ز ایفرهنگ آر 
 که مرده هرکس ییگو یستیهر لحظه رو به ن 
 "تیقوم پرستان داغ است ز بهر" هو دانیم

 " انســــان نو" مرا بس یمن اگر بپرس از

 ! میکه ماه یدر کشت شیهم نواو هم ک یا 

  به فکر نارس نینفر میدهر یگرا کثرت
 به ما نظر کن یپاس کرانهیذات ب یا 
 مهر داد رس ضیاز ف مییایباشد به خود ب 
 گردون خنده دارد بر وضع نا به سامان 

 ؟"نوجو" چه چاره سازد با مردمان نا کس 
 

 ۲۰۱۶اول نومبر 
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 عتیطب خشم
 

 در هر زمان عتیغافل مشو زخشم طب 
 را شیزند چاک خو لیقاعده است که س نیا 
 ! بدان یکه سر به فلک بنگر ۀهر صخر 

 را شیب زمانه کند خاک خو ایآس در
 

 ۲۰۱۶اکتوبر  ۲۹
 
 

 وجهش ریتغ
 

  ریهر مس یامواج پرتالطم رودها 
 ریناک هر کو ویغر یطوفان بادها 
 !گرسنه ها ونیلیم ونیو ش ادیفر 

 .ریبه آسمان و شود امر هر تغ زدیخ

 
 دوران ضد زور قتیها حق هیآ نیا 
 جهش خواه نمانده دور نیب زیازچشم ت 
 !ختیهر پاسبان دژ کهن در شکست ور 

 ."که عامه بداند وهم" گروه کور ستیامر

 
  ستیعقل و علم به عالم توان ن جز

 ستیدر نهان ن ابزار معرفت به خدا، 
 نیروش گز نیبه سعادت ا لیدر راه ن 
 ستیبه هر کس ارمغان ن نهیسان گز نیا 
 

 ۲۰۱۶اکتوبر  ۲۹
 
 

 ابزار نرم
 

 قلبم مزن با سنگ سخت ۀشیش 
 نگاه سرد از سنگ سخت تر است کی 
 هدف ؟ یریبا سالح گرم چرا گ 
 مژگانت به سان اخگراست ریت 
 

 ۲۰۱۶اکتوبر  ۲۵
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 است یخال
 

 است یخال تیامن زیشهر جنگ وستبه  
 است یخال تیچتر ستمگر عاف ریبه ز 
 ؟ ینیب ینشان دانش و فرهنگ به چشم ک 
 است یخال تیبه ملک جهل پرستان ترب 

 ! پروران" غم آور دیمکان"شه نیدر

 است یخال تیو تهن ینینه ب یوشاد نشاط
 شیآ ســـا  قیودد مه طلب طر ویزد 
 است یخال تیدورند و ذهن یزفهم زندگ 
 مــــردم نیبه داد وعدل ا دیمبر ام 
 است یخال تیرجدیکه از مقام بلند تا به ز 
 فقرگســترده است میکه گل اریبه آن د 
 است یخال تیبدان که وطن زحر نیقی 

 
 کابل -2016-اکتوبر 20

 

  جوانان یبرا یعشق یسروده  - قربان توام

 
 توام چانیزلف پ یریمن اس 
 مژگان توام ریت دیشه ای 

 به جان آتش زده تیرو یسرخ
 توام انیازشرارش داغ وبر 
 سرداست سرد کرمیوجودت پ یب 
 تو ام شانیگرم آغوش پر اری 
 سحراز بطن شب کیآخر  دیآ 
 انتظار روز رخشان توام 
 قدر جورو جفا آخرچه سود؟ نیا 
 باران توام ریسبب من ت یب 
 ؟ ستیاز بهر چ میفغان وزار نیا 
 باغ وگلســـــــتان توامبلبل  
 رسد یزورق بختم به سا حل ک 
 در امواج وطوفان توام ریگ 
 ام از باغ تو تنها هوس دهیچ 
 که باغبان توام یدانیخوب م 
 برد خمار دل یقدح م کی 
 مهمان توام کهیخوش آنروز یا 
 به تو میگو یبا زبان مادر 
 پرچهم قربان توام ښکرو یا 
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 ستین گانهیات ب وانهیعاشق د 
 من زشغنان بدخشان توام 

 
 

 28-8-1368-کابل  

 ۲۰۱۶اکتوبر  ۱۶
 

 رنجد یم
 

 رنجد یمن ناز دار م اری 
 رنجد یاز برم باربار م 
 زمیهر سبد گل به دامنش ر 
 رنجد یگل به نزدش چه خار م 

 نغز من به او تلخ است سخن
 رنجد یوقار م نیدر ا یسع 
 قدح بر دست سالمتش خواهم 
 رنجد؟ یچرا از شعار ماو  
 ورخسارش یسرخ به رو ۀویم 
 رنجد یباغچه اش پر انار م 
 صحراست ۀآنکه در دشت غزال 
 رنجد یاز چمنزارو آبشار م 
 آن نگار به آزارم یباز 
 رنجد یگر شوم دلفگار م 
 عشوه ها را تو بد مگو نوجو 
 رنجد یگل رخ و گل عذار م 
 

 ۲۰۱۶اکتوبر  ۱۴
 
 
 

 اتحاد ۀجلو
 

 !گان رزم و خروش فتهیشما ش 

 !رهروان و عاشقان بزم خموش شما

  .دیعامه زد ریخ یبه جاده ها قدم

 :به عزم خود به عقل و فهم وجوشش تان شما

 پرش به اوج تمدن یبه بحر ترق شنا
  یاهیرها زچنگ س 
 ینجات از شکست وتباه 
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  تیبه لشکر مدن 
  تیبه سپاه آدم 
 به حکم درک وشناخت 
 وترس زباخت، مینه ب 

 یرهروان خوش بخت ۀبه قافل 
 یبه فوج فاتح و رزمندگان هر سخت 
 .دیخود به اعتماد عالمه زد نشیزعمق ب 

 نخبه گان ،چه آگه هان، در صف تان چه
 چه آد مان ، چه عا لمان ،در کف تان 

 !ثروت وکذب یبه اتکا ابدیمجال نه  یکس 

 دیو اتحاد، کار خود گو یدل کیموج  که
 دیرا ز مغز تان شو یخوش یوجلوه ها 
 .دیشما که جعل گران را مدام به خامه زد 

 د-کاوش
 

 ۲۰۱۶اکتوبر  ۱۲
 

 احترام به معلم

 جلوه ها در علم وفن، ینیآنچه ب 
 رخنه ها در اوج افالک و سپهر، 
 ل،یوجه ایغوطه ها در بحرو در 
 .که سحر یعلم معلم بوده است ، ن 

 شهر کوچک گشته است، ایدن نکهیا
 د،یراز انترنت شگفت آور جه 
 قلم محدود شد، ایکاغذ  نکهیا 
 .دیآمدو رنگش پر وتریکمپ 

 برمعلم ودانش حق است، افتخار
 هر تمدن را چه استاد رهنماست، 
 مقام، نیفرستم صد درود بر ا یم 
 احترام از حد فزون دانم بجــــاست. 

 ۲۰۱۶اکتوبر  ۴
 
 

 امواج
 

 فکر خود همــراستم یبا شنا 
 بحرآشـــنا ستم یبا طالطمها 
 ساخت دهیموج طوفانها مرا آبد 
 پرواســــتم یاز گزند ترس ب 
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 شدند ایغرق دردر انیخدا نا
 اســـتمیدر زشیخ ـــمیمن ند 
 عقل یایتا که پاماندم بر دن 
 و باغوغاستم زوجنگیبا ست 

 داد ادیگردش چرخ زمانه  
 در فرداســــتم خیتار ۀبرگ 
 مرا ره گم نکرد یکیتار چیه 
 ناســــتمیدر شب تارهمچنان ب 
 حرفم مست سازد همدالن کیپ 
 ساغرو صهبا ستم کینزد هر 
 گنج است گنج ینعمت آزاده گ 
 اســـــتمیبهر اســــتقرار آن گو 
 هراس یب قتیفاش سازم هرحق 
 ســـتم ایحق پو یافشا ۀدرر 
 عقل یزمان از رو یدر بلندا 
 همـــتا ستم قیرف ارویبا همه  

 

 بدخشان -بهارک -1395اسد  27

 ۲۰۱۶سبتمبر  ۲۹
 
 

 گل رخ

 
  دیآ یرفت وبازم ارمنی
 دیآ یعاشق بناز م یسو 

 
  طاق ابروچه سجده گاه مراد 
 دیآ یعا بد ت بر نماز م 

 
  دیساز عشق بنواز مطربان

 دیآ یم ازیمحمود ا شیپ 
 

  دانم یکوتاه کنم ول قصه
 دیآ یوصف آن گل دراز م 

 
  دیکن ارینگاه  دهیکش صف

 دیآ یگل رخ جان گداز م 
 

  عاشق شود سحرآخر شام
 دیآ یرفت وباز م یروشن 
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  ستین میروز گار دا یزشت

 دیآ یفراز م بیبعد هر ش 
 

 نو جو شود بهار بهار دل
 دیآ یخوش گل و دلنواز م

 
 ۲۰۱۶سبتمبر  ۲۹

 
 

 :(ماریت -فرامرز ۀ)فرستاد اندرز بزرگان

 
 کاسه است ـنیبامـردم داناچو زر یدوست

 ساختن ینشکــند، وربشکـند بازش توان 
 کوزه است نیبا مردم نادان سفال یدوست 
 بـــدور انداختن دیبشکـــند ورنـــشکند با 
 

 ۲۰۱۶اکتوبر  ۲۳
 
 

  برگ سبز
 

 داند،یراز درخت را برگ سبز م ثیحد 
 .اش کتاب شود یکه هر قدم از زندگ 

 دن،یها وقد فراز شهیر شیزرو
 دن،یخاک و هوا رهان یۀز تجز 

 دن،یگوار طیمح انیآدم ستیز به
 .حساب شود عتیهمه به رمزو راز طب 

 :شیبرگ چه دستگاه پا ال درون

 آب یفطره ها  ز
 نور یز ذره ها  
 .شیرا زا وهیظهور گل به هر رنگ ،م 

 ن،یگل فشا ن و عطر آگ شکوفه
 ن،یصبا مژده رسا ن و سحر آذ 

 !نیت هان، مباش غمگ دهدیم دینو 

 ن،یبچ وهیو باغچه و تک درخت م زباغ
 .خطاب شود نیبه بزم رقص درختان هم 

 

 1393 زانیم -2 -نوجو
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 ۲۰۱۶سبتمبر  ۲۴
 

 طوفان دهشت
 

 !گزند یوزند وم یتند که م یچه باد ها 

  یباغ زندگ درون
 شود یدرخت لخت م 
 چیوشرم به نرخ ه ایح 

 .شود یکوچه پست م درون

 ! اشک یابر ها پر از قطره ها رهیت چه

 چکد ، یگان مادران هم دهید ز
 ،  البیشود س یوقطره قطره م 
 و کاخ دهشت و وحشت بر اندازد 
 ز عدالت کند برپا، یوعا لم 
 .اندازد مهیباغ خ انیم یخوش 

 ندیباز آ زهیگان گر پرنده
 !شده باز یته ینه ها ایزآش 

 .مرغک آشنا بلند شود یصدا

 
 آباد ضیف– 2015جون -11

 ۲۰۱۶سبتمبر  ۲۱
 

 یقربان
 

 کنند یروزقربان کیهرسال ،  گرانید 
 میی یسال قربان کیما که هر روز ، در  
  اند یدرُملک تنگ سر شار ازآزاد  گرانید 
 میی یُملک فراخ محبوس وزندان نیما در 

 
 ۲۰۱۶سبتمبر  ۱۳

 

 یقربان
 

 یقربان وانیز چار ح دیبا نیبه شرع مسلم 
 یبزو گوسفند و گاوو اشتر است امر سبحان 
 ! هللا لیخل میبه ظاهر امر قربان به ابراه 

 یذبح گردد به امر پاک ربان دیبا لیاسما ع که

 هللا به اجرا ماند لیشد ، امر هللا را خل نیچن
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 یمانیبا عشق وا لیرا بر حلق اسماغ زیت غیکه ت 
 شد لیو تاو رینا گهان تعبب شیآزما نیمگر ا 
 یقربان لیاسما ع یراس گوسفند بجا کیکه  
  مستجب داند کیهر یقربان یکه معنا ستیوبا 

 یطانیهمه اعمال ش شیذبح در نهاد خو دینما 
 

 ۲۰۱۶سبتمبر  ۱۰
 

 زدیر یم
 

 زدیر یزدست کور دالن فتنه با جنون م 
 زدیر یمحزون اشک خون م هنیزچشم م 
 زشرق وغرب وطن تا شمال و جنوب 
 ؟ زدیر یکه تخم مرگ چرا پر فزون م 

 

 آباد ضیف - 95-سنبله-16

 ۲۰۱۶سبتمبر  ۶
 
 

 گذردیم
 

 گذردیم نیریعمر ش غایدر یا 
 گذردیم نیریز یآب چون در جو 
 یبا همه جــــاه وجالل در زندگ 
 گذردیم نیرید شیامروز ع شیع 

 و مرحبا نیآفــــــــر یکرد اخذ
 گذردیم نیاز خطوط سرخ نفر 
 ! چه باک میگر به عشرت پا ننهاد 

 گذردیم نیرا هم تخت زر دهید ایبور
 از تنفر تا محبت هـــــــر زمان 
 گذردیم نیخصم و مهر یدر فضا 
  یو آن را گوا ه در زندگ نیعهد ا 
 گذردیم نینســــــر الویل ۀنخر 

 

 اشکاشم – 2016 /08/ 20

 
 

 سانسور
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  داشت به نفسش یبوک هنر سیکاش که ف یا 
 بگذاشت دفتر و عکسش پایباره چل کی 
 ز امال ست ینثر که خال ایهر شعر و 
 سرخ به فرستد به حبسش ۀبا خام 

  
******* 

 داشتیداشت وم یبوک هنر سیکاش که ف یا
 کاشت یکرد و هم یغلط باز نگر ریتحر 
 !دیبکار قتیتخم حق شیخو ۀدر صفح 

 و با ارزش بر داشت یاریسنجش ومع با
 

 ۲۰۱۶اگست  ۷
 

 زوآرزویست
 

 "علم وفنریشاجور" کله پرکن از" ت"

 منطق وادب، ۀدر مزرع ریسنگر بگ 
 "به اهداف خصم" جهل ی" ضربه اریبا" ف 

 !الیتک رهروان کژ خ -کشا به تک آتش

 .با علم و با کمال یمنطق قو با

 رودیم شینما که جهان پ ثابت
 عقل، یها هیبر تارک زمانه آ 
 .زندیم شیجها لت و افسانه ن کریبر پ 

 :نور یجهان به سو آنگاه

 و تازد به هر طرف، شیزنقش خو آگاه
 مکان خود، ندیکهکشان سعادت گز کی 

 ..…رودیم -رودیم شیک نیاهر نسل بعد به  

 

 2014سپتمبر– 24 - نوجو

 ۲۰۱۶اگست  ۲
 
 
 
 

 ها ینشا ن

 
  ها یزنظم گل فــشان دیچمن خشک نیغاایدر

 هایقصـــــه خوان دزبزمیبلبالن افت یصدا 
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  افتی یریرنگ پ یغماوجوانیشبابم رفت به  
 هایناجـــــوان ــــزوداغیآفت خ زروزگاران

  یبـیآس چیه ــــدمیمــــن ند ــــارواجانبیزاغ 
 ـــــهایگزندوبدرســــــا ن دمید نیزمارآست 

  کینه درساحل شوم نزد گردمینه غرق بحرم 
 هایران یسان کشت نیتوان وطاقتم افسرد هم 
  آرزودارم کی ــــنیزبخت سرکشم جانا هم 
 هایومهربانــــــــ ارولطفیتبسـم بردهان  
  را بانیموزون به آن ماند رق یب یتالش وسع 
 هایمرکب را قطاراســــپ دوان رانندیکه م 
  صداقتها چنان در عمق شناکردم یایبه در 
 هایازموج تهمت ها نه ترس ازبدگمــــان مینه ب 
  راکه باربارامتحان کردم یزمان حال وماض 
 هایرنج وغم ماند نه وضع شاد مان ینه باق 
  ستیجزتالش وکارزحمت ن یوزندگان اتیح 
 هایکه مزدش ناتوان یدان ستنیبه غفلت ز 
  فروزم شمع شعــــــرم را ارانمی یبه محفلها 
 هاینشــــــــــان نیبماندا میدا ینه ماند آدم 
 که نوجوسخت مخموراست یجام کیتو یبده ساق 
 هایهمه راز نها ن ســــــــازمیازان پـــــس فاش م 

 
 1374-فیمزارشر

 ۲۰۱۶جوالی  ۳۰
 
 

 هیعشق نس

 
 دمیتنـــــــها ترا گـــــز انیخوبرو نیب از

 دمیمهرت به ارزش جان از موج چشم خر 
 یبگذشت به ترس وخوار یعمر انتظار کی 

 دمیلطــــف خو ش ند کیجانب نگارم  از
 سخن شــــنفتم کیفت گر  ای یگوشم نوازش 
 دمیکه زشت شن یگاه یحرف کیبه ن یگاه 
 راه فرار بند اســــــت رمیدام عشـــق گدر  
 ــــدمیاز زلف او دگر دام در فکر خود تن 
 افتـاد ــــــوهیچشمم به م یدر باغ نامــراد 
 ــــدمیباغبانش از شاخ بر نه چ ــــمیاز ب 
 یمصروف عشقباز المیدرخواب و در خ 
 دمیاز خواب خود پر ــرمیگفتم که کام گ 
 اقبال وبخت خـــودرا میدر آسمان نه جو 
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 دمیاز پشت بخت دو لگونیچرخ ن ریدرز 
 میقامت رســـا  نیا یجایاز دردو رنج ب 
 دمیاز هر طرف خم ادیبا دست چرخ ص 

 کابل- 1395اسد  8

 ۲۰۱۶جوالی  ۲۹
 

 یثان یکربال
 

 !تر از هر روز ظاهر شد نیشفق خون 

 کشته ؟ یرا کس دیخورش مگر
 ؟ دیگر یوآسمان خون م 
 به خون خفته؟ دیماتم خورش یکوه ها برا ایو 
 گرید ۀ"عصر با چهر ی"کربال نجای، در ین
 کربال در نفس کابل در دهمزنگ رخداد نجایدر 

 !جان برکف یها ینیبر حس یرحمیب غی" با تدیزی"

 درون مجمع پاکان و معصومان یانتحار هجوم
 ادشیوفر یگناه به جرم داد خواه یدوصد انسان معصوم و ب 
 هم داد ش یبدوش همسفر ها کرهایبه خون خفتند و پ 
 : و شا هد صحنه رتیهمه در ح ایدرخت و سنگ و در 

  دندیانسان خند ییرسوا نیا به
 .دندیانسان شرم یزیخون ر نیاز 

 
 کابل- 2016/یجوال/24

 

 سعادت وتالش

 اهدا میوعلم کن مینیببال عقل نش ایب 
 دایپ میهرآنچه رمز جهان است خود کن 
  نینو فیبه ک میرا سرده یسرود زند گ 
 با خروش در فردا دی ایکه ب یسعادت 

 نیزموج گالن شود معطرو رنگ چمن
 دایهم ش میمست شو یچه بلبالن قنار 
 زیبه ست میکن یز باغ و راغ کالغان ته 
 پرندگان خوش الحان صدا کشندو ندا 
 !که سازوساخت سعادت همه به حکم زمان 

 رنج و نثارو ، جان نمود فدا قبول
 

 ۲۰۱۶جوالی  ۲۳
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 جنگ نووکهنه
 

 وگردون جنگ افکار است یتیدرون گ 
 درنگ هربار است یکهنه و نو ب زیست 
 یکیتار قیچو جغد شب هنگام رف یکی 
 بار است یبه نور خرد ز روشن یکی 

 دیمایپ ریمس دیبه انقطاب شد جهان
 برسد که فهم در کار است ۀبه نقط 
 ابدی یجهان کهنه پرستان زوال م 
 اگرچه مکتب آنها هنوز پر کاراست 
 ــــشیوزا شینهاد عــدل و صفا به رو 
 همه زجنگ خسته و دل افــگاراست 
 دیخون آ یبو شهیهم اهیز ار تجاع س 
 است کاریبه پ ازیعلم و تمدن ن یبقا 

 !یافراط شیرجوع نسل جوان به ک 

 زعلم انکار است داستیآن که هو امیپ
 راهرو یا زیست یبه سمت رشد و تعال 
 خار است یعاقبت بس نیمقام مرتجع 

 "رسد به منزل فتح وظفر چو" رستم ذال 

 داراستی"رخش"علم وخرد را سوارو ب که
 خواه را بسر دارد یهر آنکه فکر به 
 است اریبدان که همسنگرو وهم نیقی 
 و عدالت است نوجو یرفاه و ترق یپ 
 وهمکار است اریبه هر تالش خرد ورز  

 
 2015 یجوال 10

 ۲۰۱۶جوالی  ۲۳
 
 

 ...جوانان یعاشقانه برا یکم

 رقصد یم
 

 رقصد یم اریدر چشم  رهیخ 
 رقصد یم اریتار به تار زلف  
 نـــــشیهر سخن از لبان رنگ 

 رقصد یشعار م زدیر قند
 زد؟یکجا خ اری یچشم از رو 
 رقصد ینور عشق بر مدار م 
 فتاده بر دوشش یخرمن مو 
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 رقصد یماه را ابر تار م 
 ینیچ یم اریاز باغ  وهیم 
 رقصد یانار م نهیس یرو 
 بر جانم ریعشوه وناز چه ت 

 رقصد یناز موج دار چه مار م 
 وصف آن گل به واژه ها نشود 
 رقصد یشعر در الله زار م 
 است نیگل ز شرم ,آگ یسرخ 

 رقصد یاگر پر خمار م اری 

 94سرطان/ /29

 ۲۰۱۶جوالی  ۲۰
 

 بستر عقل
 

 خود سازم ادا نیفروزم شمع دانش َد  یم 
 سازم جدا یعلم راازافسانه م یرشته ها 
 دیبع یتا کرانها  میبسترعقل گستران 
 صدا دیآ یطبل موهومات را هرگز نم 

 معشوق عا مل در شکارعاشقان ۀجلو
 گردد فدا یتا نسوزد شمع پروانه ک 
 یرزندگیدرمس ستیوا کنشهرکنش را  
 ندا یزشت را زشت دیبرا یکیرا ن کین 
 با تهداب علم میکاخ فرهنگ را بنا ساز 
 هم خدا قیخال گرددیرا ه شاد م نیاندر 
 دهر یها یکو دورمانده از ترق یملت 
 !گدا کیسوالگر  کیاست نام و افتخارش  

 :وبعد میران زتریفرهنگ ودانش ت توسن

  جهان تازه فارغ از پشم و ردا کی
 

 کابل-2016 /07/ 16

 ۲۰۱۶جوالی  ۱۸


