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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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 Vanguard Woman   پيشتاز زن

 
  شمسی صلواتی

 ٢٠١٣ سپتمبر ٠٩

  

  در اين دشت آلوده به خون
  

  در اين دشت آلوده به خون

  نماد اخالق است، روباه

 امانت حافظ گرگھا

  من خداؤ ممورانأم ھفت سر مارھای

  باورند گوسفندان

 می رقصيدن ھيجان زده ھا مرغ

  ومن با گذر از اين دشت آلوده به خون

  ھمچون مجنون روزھا به خيال

 يا بودمؤدر پی رسيدن به ر

 ! که غافل از اين

  ءاحيا کی می شود با يک نفس

 .درختان آن ريشه در جھل دارد دشتی که

  وحشت می آيم دشتھای ۀمن از ميان

  مطلق خشک ز کويرھایا

  آنجا که نه چشمه ای

  نه رودخانه ای

 و نه پرنده ای در آسمانش پيداست

 خدا شد منينؤ مءجز به دليل سکوت و اطاعت آنجا که خر را

  به بند کشيدند ی و غرورئبه جرم زيبا و اسب را

  بالش را شکستند اوج گرفتن عقاب را به جرم
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  قلم کردند راه رفتن ی درئبه جرم زيبا را و پاھای کبک

 .کشيدند آتش النه اش را به را به جرم جيک جيک زدن کنجشک ھا

  نوشتند آيه ای به نام نجابت منينؤم اينگونه بود که

  يک خر در آورند،  ۀتا چھار اسب را به برد

 کنند با گرگ ھمراه رفتن به چراگاه برای گوسفندان راو 

  شود با روباه ھمدم از ترس، تا سگ ھم

  وحشت با وجود اين کوير

  ھمچون مجنون به خيال من ھنوز،

  ياھای خويشمؤدر پی رسيدن به ر

 و به اميد آمدن، آن طوفان،

  تا چاھھای جھالت را با زمين ھم سطح سازد

  و خدا را با خود به عمق دريا ببرد

  را به باد بسپارد آيه ھای آسمانی آن طوفانی که

  .در اوج باشد  خوشبختیو دوباره جان گيرد تا سعادت

 ی صلواتی س شم

 


