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  نمناک خاکِ  اسيرِ 

  در پورتالسلسلۀ مشاعرۀ شعرای عاليقبه 

  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

  

  سته امران خـــــــــــــببر و اسي خسته از آميزش        و.ن خسته امـــــــــو غ ديو  خسته ام از ائت'ف 

  ر دوران خسته امــــــــــفکروشن  از تزلزل ھای       ی ماتمسراــــــــــــــــخسته ام ياران ازين ويرانگ

  مغي'ن خسته ام  ارـــــــخ طرف  ھر ميفروشند        ميھنم رم درــــــــــخسته ام چون دانش و فضل ک

  خسته ام پي'ن  لھایـــــــــ، تغافرھاـــــــــاز تفاخ       ی انتھاــــــــــــو ب م زين رسم و راه نيمه خسته ا

  وفان خسته امـــــــبه ط را  جانانه عشقم  داده ام         در عشق وطن ويشـــکه عمر خ ينا خسته ام از

  خسته امای دوران ـــــــشقاوتھ  ،اـــــــشرارتھ از       کس نياموختم ز زـــــــھرگ خستگی را بی سبب 

  انديشه ورزان خسته ام ی ـــــرسائــــــــــفقلم  از       يزما گر ار ازـــابتک ، يابيم دت دست ـــه وحنه ب

  رھنگ شمران خسته امــــــــف از زبان غير و ھم       م به ملک ديگرانــــاک نمناکــــــــــــمن اسير خ

  خسته ام ؟ام ميدانــــــکی رسيم روزی به استحک       شتگريز آخر سه دھسالش گذ ھجرت و جنگ و

  ه امخست و بيابانو دشت  ريه ـــــــــــــميزند بر ق       وفانزا به سقف اين جھانــــــط لحظه  ھر ھا ابر

  ن خسته اماارشه دديــــــو ان ديشه ـــــــان ميکشد        رن کبودــــــــــــق در احساس   و  مرگ انسانيت

  رفيقان خسته ام  نـــــــدر ذھ ست  رازھا مخفی       ارـــــــــــــــعشق و انتظ سالھای عمر جنگيدم به

  خسته ام يدانـــــــــــــــــانديشۀ پاک شھ پايه اش        ون مرا تابد شعاعـــــــــھمچ اينکه احساس من و

  ن خسته اماه کورمغزاـــــــــــــازين انديشه گ من       ز جاھ'نـــــــــــبه مغ ميگيرد  ن ستيزی اوج ز
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  انون ماران خسته امـــــدر ق زن به زنجير است        ر سازندۀ قانون به زنـــــــــــنگ  ملک بی قانون

  ن خسته امجايْ به ھـ  ازين احساس رديم کاش برگ       ناب ميھن گفته اند از خستگی ران ــــــــــــــشاع

  ه امخست ط دليرانــــــــــــــخ  اين بود سالم ترين      آزادی بسر تاج  ، تـــــدت، پای ھمـــــدست وح

  از شعور و از قلم ی را ميزدائيم ــــــــــــــخستگ

  سته امان بشمشير پيروزی ايم ،لمــــــــــــــــــبا ق
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