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  رــشاع جو-نِ 

  کننمايان  جـــــلوۀ  ھستی   ــــروـــــــــقلم  در        و جو�ن کن  باش زود » ر ــــدست آخای  قلمب« 

  کن خمستان رک  اين ـــــت نيست خيالی را  باده        ، عشق را مجالی نيستو حالی نيست  َحول نيست

  خون موج خيز و طوفان کن آخر ای دو چشم از       ؟دارد  ـــــــــــــــــاکجرشته  در    دل  نميدانم!  آه

  شيطان کن ع ــــــــــــدف گفته  » اله  ا� هللا  �«        رسد  به  تو  از  راهه،  ميدل  گمـــــراـــگر  سيھــ

  که ھست حيران کنرـــــــھ داد  از فلک  بستان،       فرمان بده   ره  زنــــــنع ، دفع  گر  نشد  شيطان

  سخندان کن ت،  ھمت  ای قـــربانی س  ملتی  به       ست خوانیرَجز  ،  صحنۀست شيطانی  َدور َدور

  ھا   نمايان کنره ـــــــــچھ در  دل  عدو  بگذار        بردار قلم ر  ــــــــــــــ،  خنجر بارپ  جوھر  سخن

  مردان کنـــــار  شير،  کبر زمين  بشکن خيز و       مندان  رازور ز ــــــــــ،  مغاين  فلک ستيزان  را

  وم افغان کنـق  ياد  بار ديده وا کن و يک    بردار    ــــم پای  غ  سر  ز   در جھان  گير و دار،

  کرده  درمان کن م ـــمرغ  زخمی  مصدوم  رح     صوم  ــــــــمع  ياد  ملت   ـــــــــــوم،مظل ياد  ملت 

  و جو و پرسان کن ونست  جست ـچدرد او ببين      دجلۀ  خون  است  رق  ـــملتی که  مغبون است   غ

  ريزان کنحسرت  ديده  اشکـــــــــــــ ثر  وبا  تأ    به  کی   کشد  ذلت      تا ر  اين  ملت  ـکه  آخ بين  

  ريان کنــــــــــــــــگملت  سراپا  درد  ياد  آر و      ون  ــــخ پا سرا ملت  ، ـــــمــپا  غـــــــــسرا ملت  

  ر   لقمۀ    نان کنــبھر   طفل     آواره   ،    فک     پاره   نـــــــــپيرھ ـــاره،  مرد ــــــــــبيچ با  زنان 

  از   سرشک   خونينی  موج   ھا  به   دامان کن    و سنگينی    راز ــــــــــــــــفملت  خوش آئينی،  سر

  آسان کن مشکل  خود ، ھــــم  بگشا زاين  گره       ز    کس   نمی  کند   آسان  ـرگــــــمشکل   ترا   ھ

  مردان کن در مزار طــــوفان  است،  رو به شاه     است   ويران  دھار ــــــــنـق است،   پريشان کابلت 

  پايان کن  بار غصه ، ـدـبی  ح رنج  و غم  شده       رحمت  يفۀ ــــصح  ای ـــــــــــد،احم ُس\ لۀ کای  
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  به  سامان کن کــار  شان  ،آموز درس  مردمی      ديروز    از  ترناروا�ن  امروز  دـــــــــــسيھـ اين 

  کنی باورپرور،  گـــــــــــــر نميـغمـــ» اسير«از 

  طغيان کن  کشيده د ـق  ، رـــــــــظلم  دشمنان  بنگ

  

  

 

  )ع٢٠٠١ نومبر، بن ــ المان( 

  


