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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  شمی صلواتی

  ٢٠١٩ اپريل ٠۵
  

 

  !ست سياھی روزگار
  !برد را زندگی - و آمد سيل
  ٭٭٭
  مرگ بود تقال در

  اينکه؛ از غافل
  آب سر خس ھمچون ھم خدا

  رفت می ناف به سيالب ھمراه
  کرد می خدا خدا - تنجا اميد به

  ٭٭٭
  خدا که شد معلوم
  !بت يک فقط
  !دست ۀساخت
  که -بشر از دسته آن

 ءريا و جھل کاشتن کارشان
  است پريشان و بيگانه خود از دلھای به

  ٭٭٭
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  که بدانيد نيز شما
  کس؛ آن ھر
  )عبا( دوش به شوال
  بود خدا وجود - و اخالق مدعی

  )چيز ھمه بی ھمان( او
  ! رياکار دزد
  !دزديدن بابت
  .است گرفتار شغلی چنين به نانت
  ٭٭٭
  پروا بی که کس آن ھر به بنازم
  !اخالق معلمين و خانگاه - و مسجد به
  است خرابات راه در

  ٭٭٭
  !بار ھزاران به من
  نويسم می و گويم می
  "سه" آن ترک که
  !یئرھا مانند به
  است ترياک به عادت از
  ٭٭٭ 

  )خانقاه( خانگاه و مسجد سوی به نه من
  روانم ميخانه سوی به نه و

  ٭٭٭
  !ياران
  زار؛-هسبز و باغ سوی به
  می و باده بی روم می
  غم؛ از رھا
  ٭٭٭
  ! گل ميان و هچشم لب به
  ! بيکران دشت آن در

  لتھااھج از بدور پرنده ھمچون
  .ستا آزاد آزاد -و پرواز به دل

  ٭٭٭
  شد ھا یئزيبا برند که آن
  ھای نابرابر و جھل با جنگ در که
  بود نان تقسيم در دل با

  ھم با ھمه
  شويم ما بايد
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  شويم ما بايد جھل - زدن برای
  نابرابری و تبعض از رھا تا

  زندگانی گشت باز يعنی
  ٭٭٭
  بود ديشبی
  دل دو مستی ميان در
  گفتم می ھمسرم به

  چرا؟ که دانی
  است مھمان ما خانه به عشق
  و باجھل بيگانه ما چون
  که؛ باوری ھر به دشمن
  .است انسان یئجدا بانی

 صلواتی شمی 
  


