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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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 Martyrs جانبازان

 
 زنده ياد داد نورانی

  ٢٠١٢ فبروری ٠۴

  

  برباد
  

  کدامين واژه را

          بر پای تو برباد بايد کرد

  کدامين مصرع را

           بر ياد تو فرياد بايد کرد

  !رتو ای دخت

  تو نيلوفر

   ھمراز با يک عشقۀترا دو الل

  يدندئچون مه و خورشيد، زا

  و شاعر، گفت

  تراشيدند» الماسی«

  چکاچاک دليران، مقدمت را تا دژ کابل

  به خون کرکسان تجليل می کردند

  و کابل را چو رود نيل می کردند

   ھنگامهۀپدر؛ با دست خود گھوار

  ريد                               می شو

  و مادر؛ از پس آبستن تو

   رازش به صد قنديل می آراستۀپھن

  که راه اين است

  و پا تا فرق کوه، بايد نياسايد

  ھنوزت دست بر تقدير می خنديد
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  ھنوزت رمز نيلوفر به چھرت

  خاطرات خفته را

                   بيدارتر می کرد

  دو الله ناگھان رفتند

  خزان ٌکشته زود آمد

   بيداد را می بستۀادر رخنپدر کشتند و م

   يک داد را می بستۀتعھدنام

  تو،» مينای«نمی دانی که بر 

  کی ھا آواز خون دادند؟

  چه می گفتند و چون دادند؟

  ھم پيوستنده چو دستانش ب

  و آتش فرق او بشگافت

  به خورشيدی رسن بستند

                کفن بستند

  تاالب خنديدندۀ و آنگاه در ت

  رفيقان دروغين

  در پس نامش، نوشتند، 

  »روسپی              «

  و آتشخانه در مرداب، ساکت شد

  مرداب» نيلوفر«و تو 

  »برگ«و تو يک 

  »برگ«برنده 

  ترا يک باد، با عشق دروغين

                سخت پرپر کرد

  و اکليلی زخاک و دود، بر سر کرد

  نمی دانی

  که مرداب اين چنين بايد

  و شاعر نيک می داند

  عرش راستين بايدکه ش

  نمی دانی؟

  و گاھی خوب می دانی

  » زرينۀتحف«ترا چون 

  »جمعی«شگردی در کف دستان 

  بيگمان ديدند
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  نه يک لحظه که ھر دم ھر زمان ديدند

  ....ترا بازيچه گک، يا عروسک

  نيک می دانی

  به نام تو،

  دريدند، بردن و خوردند

   آتشگران ٌمردندۀدھھا دل در درون سين

  بازويت شکستو آخر قفل 

  و بر کرانت

  گندھا، مرداب ره خشکيد

  و تو نيلوفر يک دشت

  و من با مصرع ھای سرخ

  خشکيدن مرداب را

  .آالله می گويم

 

 


