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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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  اشعار الھوتی  قطعه ھا و منظومه ھا
  جاويد: فرستنده 

  ٢٠١٨ نومبر ١٧
  

  وفا به عھد
  
   گشت و بر ز شد ـ و عاج خسته ستم   یاردو

  رارـــ احۀ، از حمل  خود لي با م ، نه برگشت

    روارـــ خ  به هـ و آذوق دمـــ و گن  شد ره باز

  ر دشتـر در و ھـ شد از ھزيــ تبر وارد  یھ

   درختان رگِـ و ب  و علف  اسب ِوردنـاز خ

   اراده  و زمـــع  با  ِ ملت  آن  شد چو ارغ ـف

   ستاده ر ـــــقب  ک ير سر ـــب  ،ــی  زن  آزاده

  :از نان  ی دامن  و رـپاز اشک   ی ادهيـــ د با

   چشم  ی ھم ر،ـــ قب رــ ب دوخته سرپا   یلخت

  والدــ پکلي ھکي چو حرف، یب جنبش و یب

   آزاد ِ زن آن ود ـــ خ نـ دام از  پس  ادـــبنھ

  در خشم  شده ی ريو شـ قبر، چ نان را به سر

   توغلتان در سنگر خود شد چو به خون جسم 

  ودم ـــ نب ادارــــــ وف هـ آنکی رـــــ نب نــا ظـت

    ودمــ نمی  سعی بس  تو،  جان به  رزند،ـــــف

ُ نبدئی  که بو است واه ــــ گ  تو ِروح    از نان َ

  ی ببست دهي د انــ ز جھ رسنه،ـ گ  و روحـمج

  ف آرمـ ک  به ر نانــاگ  که  نمودم دــعھ من 

     ماريــ ب وــ ت زيـــزــــ ع ِرــــ قب ِ سر  به اول

   بسپارم انـــ و ج نان بخشمت که   زيـخ رــب
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    !انـج  پسر م،يودــــ نم حــفت ن، ــ مکشيتشو

  م نانـ و ھی آزادۀ ژدــ م مـــھ : تو   به نکيا

     ز پستان ميوردـــ بخ  که  حاللتر،يـ ش آن و

  ینشکست  انـميو پ  ی داد  جان  که زد تو،ــم

  

  ١٢٨٨ سال -  ١٩٠٩مبر دستھران،

  که سالھا قبل از نيما سروده شده.  اولين نمونه شعر نو استًظاھرابه استناد نوشتۀ ايرج اوکتائی، * 

 

 

  


