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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سره سرھم 
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  ل ــطف
  طالبان گفته شدهتِ يَّ مِ اين مثنوی در زمان حاکِ 

                                                  
و گلھای گلستانند اطفالــــــــــــــچ   گ و بوی خوبانند اطفال      رن وــــــچ  

  و شان جھان است متْـ عظ نشان        ر سينه کشان است  ــليکه بـھمان طف

ا نھادنــــــا بر پـــــ   توانش نيست پ بر پا ستادن      اقت ــــــــــــــط  دندار  

امرانیــــــــــــطريق ک ھا  ز مھتر اتوانی        نگاه ن  با واھدـــــــــــــــــبخ  

ک نمايدــــــــــ  ز فعل خويشتن ذوق  بالک نمايد       کدامرـــــــــ ھ به سوی  

اھش آسمان صاف شستهـــــــــــ نگ لھای شگفته       ـــــــ گ ھمرنگ رخش   

  باشد نمايان یـــــــــــزندگ  رموز    زاران     ـــھدو چشمش صد ز اعماق 

ت گشته دمسازـــــــــــ به آئين محب   م آواز     ـــــــــــبه مھر و آشنائی ھا ھ  

ودک از جانــــــدر وفای ک   بگفتا   ريدون مشيری آن سخندان     ــــــــــــف  

"ريزدـــــــــــ ھمان در دامن مادر گ  وی ستيزد      کين با که چون مادر ز"  

له به قلبت اشتياقشــــــــــــ  زند شع اقش      ــــــــــــــــيھا در وفھمه آسودگ  

يداند زرنگیــــــــــــــبری باشد نم   رص و دورنگی      ـکيد و حيله و ح ز  

اه و ايوان می ننازدـــــ  به کاخ و ج  دل نبازد       و دونانـو زر چ به سيم   

ر و حيله سازیــــ نه شيادی نه مک   بازی      حقه   و دروغ يداند ــــــــــنم  

ا زود باشدـــــــــــ  نه اندر بند دير ي ر ضرر يا سود باشد      ــــــــنه در فک  

  بزير پا نمايد لومیــــــــــــمظ   نه  کس باال نمايد      ه لم بـــــــظ نه دست 

  ن دنيا در او نيست  صفات زشت اي  چنين اوصاف خفت زا در او نيست     
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ويند برتری بر ديگرانیــــــــ  که ج  صفات بر مردمانی        اين ردهـــــسپ  

ان انبار پر از زرــــــــــــوھپيکر         به مشتاقــــــــــ قصر ک مالکھای به   

  واھی مامه پوشـــــ و ع ی         ردادوشئل زھد و تقوای رياــــــــــــبه اھ

بلکه بس مظلوم باشد الم ـــــــود کودک معصوم باشد         نه ظــــــــولی خ  

انهـــــــــــــ صادق ودکانه         بگبرد دامنت راــــــــــــــــــ نياز ک  ابراز به  

  گيسويت گذارد به ود ـدو دست خ  بر رويت گذارد         ويشـــــــخ دھان 

ايتــــــروی شانه ھه را ب ايت         بری اوـــــــــــــج توقع ميکند خيزی ز  

 ح تا شامـــميرود از صب مکتب ه  ب      ل اندام  ـــپس از چندی ھمين طفل گ

  آماده سازد و حساب ند مشق ــــاده سازد         کــــــــ آم  کتاب رود مکتب

 ادی در ھر آشيانهـــــــــوال زمانه         به شکل عـو اح الــــح چنين است 

خبر را بی اھالنـــــــــــــحديث ج   ر را      ـــــــــولی بشنو کنون رنگ دگ  

ادر بسر راــــــــــــــچ مادر  نماد  ن تو طفل بی پدر را        ـــــــــتصور ک  

ينوائیاز ب ستم  ور وــــــــج دائی         کشد ــــــــــــــکه بھر لقمه ای نان گ  

وارش مينمايندـــدھندش فحش و خ ايند        ـــــــــــــدو و دشنام نثارش مينم  

رديده پويانــــــــــبدون محرمش گ مسلمان           مردۀرا اين بيوـــــــــــــچ  

 را در پاش بوت بيصدا نيست         چرا در ديده اش شرم و حيا نيستــــــچ

دارد سر و کار  مردمان را باــــچ   می آيد به بازار      انه ـــــــــرا از خـچ  

  بفرمان مال زد آتش را ـــــــــــــچ زد         پاه را قانون عفت را بـــــــــــچ

کوچه بينند در  رمان ــــانه نشينند         نه با نامحـــــــــــزنان بايد که در خ  

  اسالميت سوخت رمنــــــخ  يقيناً    رفت بياموخت     ـاگر زن حکمت و ح

ردد از تالش خويش خستهــــــــرسنه         نگــــــــــــــ گ مادر طفل وليکن   

باشد نه از بند جزا  ر ــــنه در فک چند        ای مه ــــــــــبدست آرد ھمانا لق  

در خويشاــذارد نزد طفل ابتر خويش         زاشک گلگون نمايد چــــــــــــگ  

 دم نياسود ذا يکــــــــغ آرزوی  ز ال طفل او کو منتظر بود       ـح در آن 

درد سيمايش پر از  زرد         نگاھش سرد وۀيده و رخسارـــــــــــلب خشک  

 وان استـــــ  تن افسرده اش بس نات    چشمانش عيان است    م زـــغ جھان 

  چند اين لقمه ديده امــــــ از اي ديده         پسو آن طفل يتيم رنجــــــــــــــــچ

ان اصالــــــــــــــر حلوا         ولی لقمه نباشد نـــــــــــگذارد در دھن در فک  

  در بينش نھفته  چند الیــــــــــغزب از خمير خشک سوخته         ـــــــمرک

زبان نانی بدين سان  بی آنخورد  ای شير و نعمتھای الوان        ــــــــــــبج  
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چندای خود ناله  انی ـج بی چند         به آن ای رفتش در گلو کرد سرفه ــگ  

 را انتباھی  ما صهــــــــــ ق بود اين

 ه باز يابيم راھیــــــــــــــشود آيا ک
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