
اشعار درى

بآستانِ آزادگان
صبا به لط� سوى كوهسار "غور" خرام!

ز ما بر اهل وطن گو بسا درود و سالم
بجشن فرخ آزادى  وطن بادا:

شبان جشن بخوبى و روشنى چون بام
مباد فره6 ا5زد, فراز ازان م2هن

مباد زاهرمنش ت2رگى بتارى شام
هم2شه باد وطن خرم و خوش و معمور

هم2شه باد پنه گاه خلق و كه� انام
خدا نداد بكس كشورى چن2ن كه برد:

هم2شه ف2ض فض2لت ازو دگر اقوام
بود ز "بلخى" و "هجو5ر5ش" جهان روشن

جمال" اوست كه گ2تى بر آورد زِ ظالم"
گر استوار ندارى ز سومنات بپرس

زِ مولتان و لهاور شنو فص2ح كالم
خدا بدشنه شاه جهان كشا "محمود"

زِ دود رنگ جهالت ز چهره6 ا5ام
نهاد بن2ه6 فرهنگ و ك2ش سخت نكوى

بگوش خلق رسان2د ا5زدى پ2غام
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چه خونها كه براه خدا چو دجله بر5خت
چه مردمان كه بر5ن راه كرده اند ق2ام

براى قوم چن2ن ز5بدار بآزادى:
ز5د بروى زم2ن در كمال عزت و نام

خداى را رهى و رهبر خالئق او:
ست2زه جو بعدوى خداست چون ضرغام

ز تاب ت2غ عدو سوز او جهان روشن
ز رخش برق جهانتاب او شكست ظالم

كشود "احمد" او "سرخ دژ" بكشور هند
همان د5ار كه "سور5ش" داد عدل و نظام

بكوهسار جل2ل و من2ع او سوگند
ببلخ و بست و هر5وا و كابل و بگرام:

كه ن2ست كشور د5گر بسان وى ز5با
كه ن2ست خطه6 د5گر چو مرز او پدرام

بجشن ملى افغان2ان راد و دل2ر:
بمهرگان و باردى و بهمن و بهرام

مرا به عتبه6 ا5ن قوم راد باد درود
خوشى بخاك چن2ن ملك باد و فره مدام!
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در5اى خشك لب
تا پا بكوى آن بت رعنا گذاشت2م 

پاى دگر باوج ثر5ا گذاشت2م
صاحب نظركجاست? كه گوئ2م راز دل

در بند زل� بود دل آنجا گذاشت2م
گ2تى است جا5گاه فساد و گزند و زور

ا5ن ج2فه را بطالب دن2ا گذاشت2م
در راه عشق گام بدشت جنون زد5م

مشكو و شهر و خانه به ل2لى گذاشت2م
دامان دوست چون بتا6س� ز دست رفت

دست دگر بگردن م2نا گذاشت2م
گوهر نداشت ساحلِ در5اى خشك لب

رخت امل به دامن صحرا گذاشت2م
اندوه فزود منظر آوردگاه دهر
جز درد سر نبود, بران پا گذاشت2م
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نغمه هاى گرم
پيرگشتم ليك اندر عشق برنايم هنوز

بر دراين مصطبه هر شب همى آيم هنوز
دين و دنيا در ره عشقم اگر از دست رفت

بزم رندان را زسوز دل بر آرايم هنوز
مرحبا اى ساقى گلروى! جامى ده كه تا

بهر 5اران نغمه هاى گرم بسرايم هنوز
پنجه دادم با رقيب سخت بازو همتى

دست من گيريد ياران, پاى بر جايم هنوز
بانوا5ى بينوائى گرم سازم محفلت

ريز گلگون مى بساغر تا نياسايم هنوز
دست كوته, پاى لنگ و ليك همت بين كه من

سر بخاك درگهش هر دم همى سايم هنوز
دل ز دستم ميرود در جلوه حسن بتان

بين اين ليلى و شان مجنون صحرايم هنوز
عمر ها شد با در ميخانه دارم الفتى 
تشنه يك جرعه جانسوز صهبايم هنوز
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كهن آورى (نه نو آورى)
در خون تپيده دل ببر, از تير شست تست

آماجگاه غمزه چشمان مست تست
تفسيده بر زبانه عشق است چون كباب

خواهان بوسه ئى زلب مى پرست تست
باشد مرا چو كعبه آمال و مينوئى

آنجا كه جلوه گاه بتان يا نشست تست
خواهى بسوز و خواه دگر زند گ2ش بخش

"امروز در قلمرو دل دست دست تست"
ما را كنون ز اهرمن بدمنش چه باك?

دل در امان حوزه مشكوى بست تست
بر عز و بر جالل دمى زندگى مبال!

ايجان من! هزار هنر در شكست تست
بود و نبود ما بتردد گذشتنى است
دل نيست در برم, و اگر هست, هست تست
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سپاه ظلم
دال منال كه دور سخن نخواهد ماند

سرود دشمن و اندوه من نخواهد ماند
چنانكه جلوه مرغ چمن به جاى نماند

سياه چادر زاغ و زغن نخواهد ماند
بهار آيد و گل خندد و بگر5د ابر

غبار غم به عذار چمن نخواهد ماند
مدار غم كه حقيقت نمى شود مغلوب

نگين جم به ك� اهريمن نخواهد ماند
رود ز كشور ما "جيش" ديردون پليد
سپاه ظلم بخاك وطن نخواهد ماند
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عدالت بود كار مرد مهين
كه تلخى در آن اصل آزادگيستكجا ميتوان خوش بان ملك زيست
نه بينى درين بوم و بر جز خللقلم قيد و جان قيد و فكر و عمل
نبيند كسى, نور حق در كجاست?به چشم كسان فرو تر خطاست
چو دارو بود دزد 5غما گرىبر احوال خود, جان من! خون گرى
جهاندار و ميلش بكژى زر استدرين عصر روشن , همانا خطاست

عدالت بود كار مرد مهين
ندارد بقا هيچ كشور جزين
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زندانى اصطبل
به تخت شهى خراسان نشستشنيدم  چو نادر شه6 چيره دست
بكلى بساط خرد در نوشتنبودش چو ياراى خواند و نوشت
شنيدم كه بسرود بيتى عجبشبى آمدش فكر شعر و ادب
"شنو, شعرِ من, همچو درِ ثمين"بزودى بخود خواند منشى كه هين:
باو گفت: "بهتر كه بادار من:چو بشنيد منشى ازو آن سخن
نيايد ازين پيشه سودى بك�نسازد چنين وقت خود را تل�
چنين كار بيسود كردن چرا?"ندارد چو اين شعر , اندك بها
با صطبلش اندر بقيدآوريد!"شهنشه چو بشنيد, گفتا: "بريد!
به منشى بگفت: كه "دِه دادِ من!"چو بسرود شه روز د5گر سخن
بتندى قدم پ2شتر مى نهادشنيدم كه منشى بتگ اوفتاد
بگفت: "باصطبل شاهنشهى"چو پرسيد ازو شه: "كجا ميروى?"
بخاك افگند درِ شهوارِ شعربلى! گر بنادان رسد كار شعر
كه از دست نادان فتد بر زمينبود كارِ كشور همانا چنين:

چو بر مملكت سفله اى يافت دست
باصطبل, فرزانه مردى نشست
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شهداى قندهار
جهان پ2ر چن2ن رسم كهنه اى بنهادبه راد مردى مردان وطن بود آباد
عظ2م درس شهامت پذ5ر از استادب2ا به تربت ما اندكى تأمل كن!

وطن ز جور اجانب نه2ب د5د ز5ادحصار شهر چو منكوب شد بدست عدو
عدوى د5ن بهزاران هزار, و ما هفتادبراى حفظ وطن سر نهاده ا5م بك�

"هماى اوج شهادت بدام ما افتاد"بسال هجرى ال� و دو5ست و هفت و دو
بلى, بغ2رت مردان  وطن شود آزادبخاك و خون بتپ2د5م در ره6 كشور

هم2شه زى! به جهان اى وطن بفر كهن
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زخون ما بر و بومت هماره گلگون باد!


