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  ٢٠٠٩ نومبر ١٩   فرانکفورت، 
   

  
  
 

  

 باران آتش
  من  انسان هنوزدرت ، دشـرمان هنوز     تا شود انسان ز قـ ف دهد مي کينه توزی   آسمان  با 

  رمان ميکشد با خصلت حيوان هنوزـف خاص  خدای     سر ز  با  اين خلقت لوقــاشرف  مخ

   مملکت     بی گناهانی  به  حکم شان  شود قربان هنوز  نشسته  بر  سرير وارانیـــمفت  خ

  کر نان هنوزوم را بنگر ، به فـانه  می داد ند ، ليک     اين پريشان قـــ  کاال و نان و خۀوعد

   هنوزدا  و  صاحب  ايمانـــ ناليم ، آنچه با ما می کنند     اين گروه   با خهــز بی دينان چما 

   هنوز   قرآنۀريبند از  ريا   با   آيــــــ    می ف   را  عجب  ديانت   با    و اکبازـــمردمان  پ

  ا سخت کوشی بر سر پيمان هنوزـ  دشمنان  ب ما ز دست  ناکسان ، بار  مالمت   می کشيم   

   هنوز   طوفانـۀـــ ما   بازيچ   اميد    کشتی دايان  گرچه  خود کشتی  براه  انداختند    ـنا خ

  ردان هنوزـرا ميدرند و خلق  سر گ رــرح  و  پالن  خام  تر     همدگـکله خامی   چند  با  ط

  هنوزبار مصيبت  می کشد  افغان  ، رتا بند و زندان پاره شد     حس قيد محرومی  شکست و

  اند در زندان هنوز بند و زنجير مردمی کز ضرب شست شان جهان آزاد شد     خود به  قيد 

  نشد آسان هنوز ار  ما ـــ دارند   و  ک  من  و  تو    عالمی     مشکلیار ـاز  پی   آرامش   ک

  هنوزاز  سِر ما دست ، پاکستان  ارد  دــ ای  از ملک  ما  کوتاه شد     بر ن پای هر  بی مايه

   هنوزگوئيا   پايان  های  ما  ندارد ، ر  می رسد     غصه  ــلحظه های  انقياد  اينک  به  آخ

  ريزند چون باران هنوزوشه ميـاس  دوستی     آتش از هر گا ما همين  بس  در  لبــدشمنی  ب

  انمان گم کرده راــخ »اسير« ای فلک درياب

   ود درغم هجران هنوزـخ و ش ميسوزدخانه ا

 

 


