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 سخن ناشر

 گوهر و در چون هند سرزمين در ديرگاهان از فارسي شعر
 هماره و امروز تا شد مي نقل سينه به سينه و شد مي دست به دست

 بااهميت گونه همان پارسي غزل و شعر به فرهنگ با هنديان
 در بزرگ سهمي كم كم هند و.  هوا و نان و آب به كه نگريستند مي

 را پارسي پارسا، هندوستانيان و كرد پيدا پارسي شعر سرايش
 سخن داد زبان، اين هاي زيبايي آفرينش در خود و داشتند پاس
 شعر نشر كنار در دوسويه تعامل يك در تا شديم آن بر. دادند

 كشورها ديگر از شاعر زبانان پارسي و قاره شبه سرزمين شاعران
 و جوان شاعران تا ها تجربهبا از- ايراني شاعران از چند تني آثار
 از كه آن اميد. دهيم نشر باستاني هند سرزمين در نيز را -دار آتيه

 شعر ايراني، شاعران آثار از تجربه كسب و تالش اين رهگذر
 روزهاي به ديگربار قاره شبه تمام در و هند سرزمين در پارسي
 دهلي و بنگاله ديار شكرشكن طوطيان و بازگردد پيشين طاليي

 نگاه با را شعرپارسي هاي ظرافت ديگر بار كشمير و پنجاب و
 مينياتور و كنند توام خود غني و بارور فرهنگ و هندي زالل
 فرايادمان را بزرگان ديگر و بيدل و غني و فيضي و خسرو كالم
  !بادا چنين و كنيم دعا. آرند
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  مقدمه جاي به

 افغانستان و ايران در شعر با ديرينه پيوندي تاجيكستان در شعر
 اي گذشته تاريخ و شعر و ادبيات در كشور سه اين و دارد

 معنا بزرگ خراسان قلمرو در سه هر و دارند و اند داشته بگسان
 فرهنگي ايران از شده جدا ي پاره را تاجيكستان. كنند مي پيدا
 را همراهي و همدلي بيشترين همواره سرزمين اين و دانند مي
 غيور مرزبانان تاجيكان دور ي گذشته در و است داشته ايران با

 در. هستند هم هنوز تا و بودند فارسي ي بالنده فرهنگ و زبان
 با و گويند مي شعر فارسي به شاعران هنوز تاجيكستان سرزمين

 اين شاعران انبوه ميان از. زنند مي حرف تاجيكي زيباي ي لهجه
 درخشان ايه نام اند مهرباني و ادب و شعر به شهره كه سرزمين
 فارسي شيرين زبان به يك هر كه برشمرد توان مي را بسياري
 عيني صدرالدين استاد از.  اند كرده بزرگ هاي خدمت تاجيكي

 و قناعت مومن و صابر بازار و شيرعلي اليق و زاده تورسون و
 و نيا وهاب رستم و عجمي محمدعلي تا بگير صفي گلرخسار

 ايران در شان تمام از تقريبا كه ... و خجندي فرزانه و قاسم نظام
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 هم كريم بوري. است شده منتشر شعر مستقل هاي مجموعه
 و ادبيات ي عرصه در كه است امروز تاجيكستان در آشنا نامي
 نهاده يادگار به خود از درخشاني نام نيز سياسي و اجتماعي امور
 هاي عنوان با باشد مشهور خود شعر با كه آن از بيشتر و است
 و عالمان از همچنين كريم بوري دكتر .است مشهور اش يسياس

 المللي بين شوراي رييس حاضر حال در و است نگاران روزنامه
 نخستين اين .دارد برعهده را سود هم كشورهاي سازان راه

 مانند آن در و رسد مي نشر به ايران در كه اوست شعر مجموعه
. گويد مي سخن عشق و مهرباني زبان به تاجيك شاعران تمامي

 به شعرهاي نيز نزديك ي آينده در دفتر اين شاعر از كه آن اميد
   .آمين. باد چنين. بشنويم يادماندني

  
  والسالم

  
  هقزو رضا علي
1401 هيرمات
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  اه غزل
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  مرا است حالل

  مرا است زالل آب از تر دلجوي وصل،
  مرا است جدال و جنگ از منفورتر هكين
  

  دنيا در نبود جدايي روز از بدتر
  مرا است وصال روز انهج نيكوي روز

  
  نبود مردم آزادي غم را كسي ره

  مرا است سؤال چشم او جانب دايماً
  
  است هكرد ردمم دل در وسمه مرغ هالن

  مرا است كمال و اوج كزآن است مقامي اين
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  نبود واييه بخت از من افزون و كم
  مرا است حالل هك غم از خورم مي خود خون

  
  من دشمن جا همه در زندم مي اه سنگ

  مرا است خيال هچ و حال هچ هك داند دوست
  
  نشود ما هر خاك ان،هج هب خاكي يچه

  مرا است لزوا و است بقا هرا مينه در
  

  1997  منسك،
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  مرا دارد مي هزند مه كني جان

  مرا دارد مي هزند آدم ننگ
  مرا دارد مي هزند غم و شادي

  
  ضيا لها ةتير انهج در
  مرا دارد مي هزند مه اي هلمع
  

  فقط باشد سرخمي مردان مرگ
  مرا دارد مي هزند خم قامت

  
  ام هديد را محكمان اين سستيِ

  مرا اردد مي هزند محكم عزم
  

  گرفت را بستان و باغ ريزان برگ
  مرا دارد مي هزند نمنم اشك
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  است مردم سوي هب چشمم مردم
  مرا دارد مي هزند نمةديد

  
  بلند شد مته ز مردم قيمت

  مرا دارد مي هزند حاتم پند
  
  زندگي در كنم مي جان دم هب دم

  مرا دارد مي هزند ام كني جان
  

  1995 ،هدوشنب
  
  



13 

 

  سخن لطف

  را دمن و دشت كند ياد جا همه وهآ
  را چمن و باغ كند ياد قفس هب بلبل

  است خراب و تنگ كس همنزلگ هك رچنده
  را وطن خاك آن دهن مي سرش فرق بر

  كشت جوان و پير بسي فرق بي هك چرخ اين
  را كفن و گور نكند ميسر هركه بر

  است زياد هنويسند و خوان خوشةخوانند
  را سخن لطف و اثر نشناسد ركسه

  است خراب ملك موطنان،ه شما و ما بي
  را من و تو اين نكنيم بس اگر واي اي

  است مردي موجب اين هك باش ميه راست تو
  را تن و طينت ريا هب نسازي هوارست
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  يدانهش داغ

  را وطن خيابان چرخ، زنم هفكران
  را چمن و باغ نروم سياحت است حيف

  
  جورهم و هخست چمنم، از دور بلبل من

  را سمن و سرو كند ياد جا همه بلبل
  
  بگريم زار وطن يدانهش داغ بر
  را كفن هالل بسي بداديم خاك بر
  

  چاكر من پند هشد برهرةافسان
  را تن و سر اندهر است خموش هك كس ره
  

  نشناسم من دگري عالم، خالق جز
  را؟ زغن و زاغ اين بود كي رسا پروازِ
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  راسمهن كس از من خداوند، خشمِ جز
  را من هن و را ما هن يافت واننت حق بي
  

  مردم صدرويي و رويي بي ز فرياد
  را كفن است هبرد هك دزد آن از بيداد
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  كجاست پاداري را مّتكا بي

  كجاست ياريةانديش ما يار ضمير در
  كجاست غمخواري فكر دشمن هب را كس بگو خود

  
  زياد مردم شود مي ملت غمخوار راًهظا
  جاستك مددگاري دست قوت حقيقت در
  

  نيست نيست، سرفرازي را چمن سرو چمن بي
  كجاست پاداري نيز را مّتكا بي سرور

  
  يكدگر خون بيش، دريا آب از ريختيم

  كجاست جگرخواري خون چنين را عالم خلق
  

  مدام باشد موطنه با موطنه تواند مي
  كجاست مكاريه بيزار وطن با را موطنه
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  ادب لها اش هخان از است هكرد بيرون جنگ
  كجاست بدكاري غير ياران، جنگ، از حاصلي

  
  دراز بنما مرا هكوتا دست اين خدا، اي

  كجاست ياري قدرت مردم هب را هكوت دست
  

  هرا خاك دارد هسين در ناحقي ضرب زخم
  كجاست كاري چنين اين عالم دو ره در اي هضرب

  1996 مسكو،
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  است ترهب آدم درك

  است برهر بي خود هك يهرا از رفتند روانهر
  است ديگر بردن هرا و است ديگر رفتن هرا
  

  است سرور را ما هآنك بدانند كي نوايان بي
  است ديگر وايه را اه آن طاقت، را ديگران

  
  بود سر در سر درد نشاند، دل در دل درد

  است سر هن و را تو دل هن بود؟ دردت كجا از
  

  ر؟هم هب گرداني روي غريبان ما سوي هب كي
  است دفتر در ما فرياد و هسين در ما هآ

  
  شكن بت مثل هب را غرورت بشكن من، جان

  است منبر و مقام و تخت از ترهب خاكساري
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  مردمان با پروري مردم ز گويي كم هك هب
  است تر خوش رفتن هرا طريق از بردن هرا
  

  مرو خود از را، خويش شماري مي سرور هك اي
  است پرور مردم هك آن شناسند ترهب مردمان

  
  خداست نور خدا، دوستداران جبين در

  است كمتر را برانهر دريغا، اي شرافت، اين
  

  يهآگ كم انهج اسرار و سرّ از ،هر خاك
  است ترهب آدم درك وليكن ،هب عالم درك

  1998مسكو،
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  ديگر باب

  است ديگر كتابي باشد، وطن از كتابي ره
  است ديگر بابي حرف نويسي، غربت در هرچه
  

  بين زرد روزي هتير زا مرا رخسار رنگ
  است ديگر حسابي مه با را هتير شام و شمع

  
  غم و درد از غير ملك، در مرا كس اندهر كي
  است ديگر آبي و خاك سرزمينم، خاك و آب
  

  مرا سرمايش هگا و آفتاب هگا زند مي
  است ديگر آفتابي و واه را غربت ملك

  
  اند خوش ساغر و دلبر با و خود با خودپرستان

  است ديگر شرابي را پرستان حق ماةشيش
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  انهج اين بگويد ما بعد هك بايد متيه
  است ديگر جنابي عالي دوستان، اي جناب اين
  

  اشك هب كردم رقم را غربت لها ايه هگري
  است ديگر كبابي باشد، جگر از كبابي ره
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  است هبود يهگنا مه يهگنا بي

  است هبود يهگنا مه يهگنا بي
  است هودب يهخيرخوا در ما عيب

  
  غم باران و هغص تگرگ از
  است هبود يهپنا زلفي خم در
  
  بگفت خورشيدم خويش غروب در

  است هبود يهصبحگا عالم فيض
  
  باش شياره طمع و حرص هر در
  است هبود يهچا ،هرا در قدم ره
  

  يافتم يهنگا از را دل راز
  است هبود يهنگا در انهپن راز
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  دوستان جمع شكر طالع، شكر
  است هبود يهگا هگا مه ما دور

  
  :گفت راز با گل گوش در بلبلي

  است هبود يهرا خاك از غزل اين

  1991 ،هدوشنب
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  نيست كسي

  نيست كسي هبيگان تو غير ماةسين در
  نيست كسي هخان بي تو غير ماةدرخان

  
  آخر هآمد داد هب هسين قفس در دل
  نيست كسي هويران منزل اين در  چغز جز
  
  پيمان سر در همه هكاس مه و همسايه
  نيست كسي هپيمان و ساغر بي من اين با
  
  عالم هب هآوار مردم آمدن از

  نيست كسي هخان اين در ليك خبر، دادند
  

  جان از هب ملك اين در است جان هب قصد صد
  نيست كسي هجانان هآمد تن هب جان با
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  ما كشي دشمنةافسان نهد از ماند
  نيست كسي هافسان خودكُشي در تو و ما چون

  
  كرد چمن ترك همه هسرايند مرغان

  نيست كسي هالن اين در هبشكستةبيض جز

  1998 فرونز، _ دياني
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  پرستد كشور آبادي سرم

  پرستد ساغر يكي خنجر، يكي
  پرستد برهر يكي دلبر، يكي

  
  است قوم دو در دنيا خلق تمام
  پرستد باور يكي و كذب يكي

  
  دارد دوست بس يكي را غالمي

  پرستد سرور و هخواج عمري هك
  
  شكر بسي آنم، از هن و اين از هن

  پرستد منبر يكي منصب، يكي
  

  را شاعران هكرد خوار بس يكي
  پرستد دفتر و هخام رهظا هب
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  بيش زند يهخوا وطن الف يكي
  پرستد زيور و زر و مال ولي

  
  من گفتمش هك آن است شترمرغ
  پرستد پر و بال هن مرغي عجب

  
  بام از افتد هشكست گردن يكي
  پرستد در گويد، ديوار يكي

  
  عالم سوداي همه اين ميان

  ترپرستد شعر هك كس آن خوشا
  

  صادق يار وايه دارد دلم
      پرستد كشور آبادي سرم

  1995 مسكو،
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  وطن آب

  گذرد مي ديار از دور هك عمر دريغ
  گذرد مي روزگار وطن، آب هنخورد

  
  است دشوار يار وصل بس ز هرا مرد هب

  گذرد مي شرمسار و دل هخست و ملول
  

  دلدار از دوربودن قدرم اين نشايد
  گذرد مي ارهنوب چمن، سوي هنرفت

  
  هافتاد دراز هر! اََلما ما ميان
  گذرد مي سوارهش او و من ام هپياد
  

  خويش نهمي وايه از نفسي كشم نمي
  گذرد مي انتظار در هك عمر دريغ
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  مدام سؤال يك هب جوابم اند هنداد
  گذرد مي شرار امچون گي زند هك چرا

  
  گفت نتوان حيات را غربتيان حيات

  گذرد مي زار و خوار وطن خيال، در هك
  

  است دشوار ،هرا خاك وطن، خاك فراق
  گذرد مي بيقرار نفسم نفس، نفس،
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  نباشد مرد خدا، ز نترسد هك ركسه

  نباشد مرد با هك مرد آن از ترسم مي
  نباشد مدرده هجگرسوخت خلق با
  
  رويي گل مجويي ريز زانخ فصل در
  نباشد؟ زرد خزان باغ در هك هرهچ كو
  

  رقيبان ببردند و شكستند و كشتند
  نباشد؟ سرد جفا و جبر اين از هك دل كو
  

  نيست خدا مردانِ دل در خدا عشقِ جز
  نباشد مرد خدا، ز نترسد هك كس ره
  
  گرم بود ملك اگر تو عدل گلخن از

  نباشد دلسرد تو ز مه كسي ،هشا اي
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  نمايد هپيش صفا و عدل اگر هنشهشا
  نباشد درد اثر يتيمان روي در
  

  بگويي هچ جان و دل گنج از هر خاك اي
  نباشد گرد يك تو مثل زمين روي در
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  ناسور زخم

  شد هتاز كنارم ناسور زخم كردم هگري
  شد هتاز روزگارم پاي دير زنگ هبست

  نيست خمار را هخوار مي لبت لعل مي بي
  شد هتاز خمارم آيي، اطرمخ لوح هب تا

  نيست ديدار تو ديدار از تر خوش من، هم اي
  شد هتاز غبارم دل از ام، هكرد رويت ياد

  ام هانديش در عمر خزان از جواني در
  شد هتاز ارمهب دل زار هالل از قدر ره

  پرداختم دگر رنگ با هلحظ ره را خويش
  شد هتاز بارم و رنگ گفتي عمر گذشت با

  چند دو گردد وطن قدر روي يم غربت هب چون
  شد هتاز تارم شام ايه هنال غريبي در
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  انجام بد

  شد گمنام وطن بي چون وطن از رفت ركسيه
  شد بام ره در هنالند عاقبت چغزي مچوه
  

  او تابانةرهچ روزي بود صادق صبح
  شد شام مچونه تاريك و هتير هرفت هرفت
  

  غبار بي ارهب از آخراالمر افتاد دور
  شد ناكام و غربت غبار از شد دل هتير
  

  گريست من مچونه يافت، ياران مرگ از خبر چون
  شد ايامةآوار و هبيچار من مچوه
  

  را خاك اين است هگشت مركّب حد بي زندگي
  شد بدانجام آغاز، بود خوب را كسي ره
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  بود نتوان پشيمان نيك از

  بود نتوان جانان برِ نسپاري، جان تا
  بود نتوان فراوان رزق غم، تنگي در
  

  آسان و مشكل ما دادن دل و دادن جان
  بود نتوان آسان هك گفت نتوان مشكل

  
  دون اي بدر، سر از بكن را وطن سوداي

  بود نتوان ارزان و  قيمت و، وطن آن سته
  

  مسجد در صد او از هبست بشد هك اويي
  بود نتوان مسلمان و است هگشاد امروز

  
  است جوان و پير دل خداوند، راضي

  بود نتوان ايمان هر در شكني دل اب
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  نيست اذان بانگ سحري، آيد هك بانگ ره
  بود نتوان قرآنةسور اي هسفسط ره
  
  عالم همه در بشوي پشيمان هرچه از

  بود نتوان پشيمان نيك از ،هر خاك اي

  1998 فروتز،
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  ريخت زمين هب خوني

  نرود فرداةغص منةسين از
  نرود سودا هب ام عرفيةجام اين
  
  خلق هب گفت توان مي هچ جفا و جبر با
  نرود فردا هب كسي جفا و جبر با
  
  ابد هب تا حكمتي مراست ياد در
  نرود پا جا يچه هب نكَشد، دل تا
  

  كشي؟ هچ برادر گريبان دوست، اي
  نرود ما از قلمرو اين هك! وشه با
  

  شماست و ماةخان ست،ه هك هخان اين
  نرود يغما هب هخان اين هك برخيز
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  مپوش هديد زمين خون از هر كخا اي
  نرود دنيا ز ريخت زمين هب خوني

  1996 مسكو،
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  وخش ز مردية گري

  در ني ،هماند هخان هن واي، اي
  برادر و رهخوا و مادر ني
  
  پر آسمان حريق، دود از
  تر زمين هشد خون ز اشك، از
  

  بردند و بسوختند و كشتند
  سر و گردن و ميان هبشكست

  
  پير بر و رحم نبود طفل بر

  برابر تر خاك هب رفتند
  

  سان اين وحشت هنديد تاريخ
  سكندر و تيمورةدور از

  1992 مسكو،
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  امروز عذابم و درد پر

  امروز خرابم هخان من تو دست از واي،
  امروز وتابم تب پر المت سراي در
  

  پروايي بي و هفروماي و بدبخت و سرد
  امروز كبابم هغص اين از و درد اين از من
  
  اي دلخوشي مرا نيست خوشت طبع از يچه

  امروز پرآبم چشم با و هخست اين از من
  

  آورد اهبال همسايه هب همسايه حق
  امروز كبابم هسين نمكي بي اين از من
  
  اند وطن بي كنون وطندار دياران  مه

  امروز سرابم نزد در و مهخوا مي آب
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  آب لب در ام هزد آتشةتشن ام، هتشن
  امروز ابمهش مثل وطن تار شب در
  

  است افزون رهش هب جشنةمهمه هرا خاك
  امروز شتابم يار قدم در ولي من

  1998 كيف،
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  شدم دگر شخص شد، سفيد مويم

  شدم در هدرب من وطن، اين درد از
  شدم زبر و زير شدم، پر و بال بي
  

  ما جان قصد در كجا ره نيست كم
  شدم خطر در من دشمنان دست از
  
  ام هنگشت هر از ام، هگذشت جان از
  شدم سر هسرب من بسي كسي ره با
  

  جدا وطن مه از شدم وطن بي چون
  شدم جگر خون اه جدايي اين از
  
  ام هگشت هپژمرد وطن اي يادت در

  شدم دگر شخصي شد سفيد مويم
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  تو و ما مابين شد هشكست اه پل
  شدم نظر از دور شدي نظر از دور

  1998 مسكو،
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  قسمت

  ندارم كار دگر محرابةگوش جز
  ندارم بيمار سرِ منصب، حسرت در
  

  بود مرحمتي منتظر نتوان عمري
  ندارم بيكار مردم اين از مكاره
  
  است عار و نفرت مرا دربارةتود از

  ندارم دربار و منصب غم و سودا
  
  ندارم بار دگر دربار مركب بر

  ندارم تكرار طاقت و ام هگفت اين
  

  ايام غم از دوا هبود  ام همردمگي
  ندارم بيمار دل از غير هب هسين در
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  مددگار و يار نبود عقلي تو عقل بر
  ندارم مددگار يچه خرد و عقل جز
  
  رسيديم جاي ره هب دوست، اي خود پاي با

  ندارم كار سبب يچه روان پاي جز
  
  آخر زدم گم هر هزد گم هر مردم با

  ندارم غمخوار همره و قدم مه يك
  

  است بلند و پست زمين هبسك م،هر خاك من
  ندارم مواره قسمت زمين روي در
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  گذرم

  گذرم دنيا دولتةمه از او رهب
  گذرم ما و من هجمل از و مانم ما، و من
  
  بايد مي او قامت مرا سروو را همه

  گذرم سودا همه از قدش سوداي غير
  

  درش خاك طلب اندر و استم هرا خاك
  گذرم يكتا رهگو اين از هك توانم كي
  

  است معذور انهج وايتق و هسجد از عشق
  گذرم تقوا و هسجد از هك است آن جاي

  
  نشد همسايه هسودازد من با او اگر

  گذرم باال قامت اينةساي چون كاش
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  ماند دريا هب هشورند طوفاني عشق
  گذرم دريا لب از اگر هتشن لب اي و
  

  خم سر خدارا مرد نكند خاكساري
  گذرم باال سر با هر ز هك حالم هب خوش

  
  نيست كويش سر خاك آن از ترهب هر خاك
  گذرم ما از و من از قدمش اندر مرده

  1998 منسك،
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  انهپن هاندو

  !عزيزم جانم، و دل جانم، و دل
  !عزيزم پيمانم، سخت پريِ

  تارم چشمان بر هسرم چون تويي
  !عزيزم بنشانم، هديد بر را تو

  تو؟ هدرگ بر آمدم دير چرا
  !عزيزم نادانم؟ قدر اين چرا

  آشكارم بس ُخرسنديِ يتوي
  !عزيزم انم،هپن هاندو تويي

  هگا ره دست، برايم بيفشاني
  !عزيزم بيفشانم، جان برايت

  »آخر كرد شاعر تو عشق مرا«
  !عزيزم دانم، غزل و خوان غزل
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  مينيمه

  قرينيم اشه غم هب و استيم وطن از دور
  بنشينيم؟ كي نفسي يك وطن ياد بي
  

  بريزد وچ يتيمان اشك يتيم در چون
  نبينيم بار ديگر اشك چنين كاش اي
  

  من موطنه مرا هگا كند هآزرد
  همينم چاره؟ بود چه تسلي به گويم

  
  مالمت زير هگ ،همه خجالت زير هگ

  چنينيم؟ چند خدا، رهب هبد انصاف
  

  زير يهگ و است پشت هب هگا زين، هك گويند
  زينيم  هت در جا همه االغي مچوه ما
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  دياري و يار غم هن را بسي ديديم
  زمينيم سوي سر هزد غفلت مردم زين

  
  باز گذرد و ما سر از گذشت بسيار

  ببينيم؟ پاك ا،هر خاك وطن، خاك كي

  1995 مسكو،
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  كرد نتوان دل مه گل، مه از

  كردن نتوان منزل سيالب، روهرا در
  كردن نتوان حاصل منزل اين از مقصود

  
  برگردم هك هلحظ ره بوسم وطن خاك من

  كردن نتوان محفل منزل اين در درچنه
  

  ملت سادگي از ديديم الم و درد صد
  كردن نتوان حاصل آساني هب مدرده
  
  است چشم مردمك چون مردم كنم هچ اما
  كردن نتوان كامل را خود دگر كوي در
  

  دواسازان نزد از پرسم دوا هك گفتم
  كردن نتوان دل خوش، درمانت هب گفتند
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  كمياب چقدر لد مه بسيار، چقدر گل مه
  كردن نتوان ل د مه گل، مه از هر خاك اي

  1995 مسكو،
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  نهمي خاك

  وطن اي درمان و دارو بود را قلبم زخم
  وطن اي جان من جان بي پيكر بر يهد مي
  

  ام هبشكست خاطر مومياي نهمي خاك
  وطن؟ اي نامسلمان از جفا بينم كي هب تا
  
  كجا سودا و سر اين و كجا دعوا كجا، ما

  وطن اي حيران هگشت وما من از عالم خلق
  

  ايم هكرد پريشان خود دست دو با را خود خاك
  وطن اي ، زرافشان از من لب بر كو اي هقطر

  
  است من خونين قلب در ما جنگ ايه زخم

  وطن اي قربان فرزند من چو ،هر خاك نيست
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  ابرويت بيت

  تو از زيباتر انهج در نديدم
  تو از پر و بال من امهال گرفت

  
  نيست اي هجانان زمين روي اين در

  تو از باالتر قسم، بااليت هب
  

  بماند ابرويت بيت آن بمان،
  تو از دفتر و كتاب ره روي هب

  
  شير از هروييد قامتت درخت

  تو از مادر شير است هنخشكيد
  

  محبت احساس و است جان و دل
  تو از سر موي تا پاي از مرا
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  جگرسوز عشق تب و تاب اين هب
  تو از خاكستر هر خاك اين هشد

  1994 مسكو،
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  ترينهب جانماز

  تو چشمانةصدق جان مادرم، ربانم،هم
  تو فرمان بر گوش سفيدت، موي بر چشم

  
  ام هماليد سان هسرم چشمم هب را پايت خاك

  تو دامان لب من، ترينهب جانماز
  

  حرام من بر زندگي ندانم، َقدرت اگر من
  تو نمژگا سر اشكةقطر فداي جان

  
  ام هبگشود زبان وصفت در ،هبگرفت قلم من

از اي هذر يك من رهم تو پايان بي رهم  
  

  ام هآورد جا هب كم را خود فرزندي قرض
  تو درمان ام هگشت بودم، تو درد اگر من
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  توام گردونِ زير در توام خونةقطر
  تو  اَرمان پرهش از ام هبگشاد پر و بال
  

  بدن در نجا مرا لرزد مي ،هآ گر كشي مي
  تو دامان و من دست توام، طفل ابد تا
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  داند خدا

  هناخوا و هخوا چندين درد كشيدم
  هناگا و هگا را رشانهز چشيدم

  
  تابي و  پيچ پر يهر و تار شبي

  هرا بي و هرا در  خيستم فتادم،
  
  ديدم نامرد از هك رنجي آن ره

  هوا بي و هآ بي سر پشت نمودم
  

  خون وطن خلق غم از شد دلم
  هخودخوا قلب باشد هبيگان مرا
  

  خلقم داد بر رسم دهخوا دلم
  هجا طلب، من نكردم داند، خدا

  1990 ،هدوشنب
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  واأم ترينهب

  تو ايمان از هذر يك بود مادر، اي رمهم
  تو دامانةگوش رمهب واستأم ترينهب

  مرا دارد دل گرم گرمت روي ركجايي،ه
  تو پايان بي شكر من كجا ره در كنم مي

  مادرم اي مهد جان نامت هب مردن،ةلحظ
  تو قربان عاقبت خدايم بنمايد كاش

  من جاي عمري تو خوان سر در خالي هبود
  تو مانهم هگ هگا دوري ز استم من واي

  فغان در دل لبم، بر جان ات هنال از زمان ره
  تو چشمانةگري از بود ابري آسمان

  زمين گنج بود انهپن اگر خاك ضمير در
  تو پايان بي رِهم جا، ،هر خاك ضمير در
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  رباعيات
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  مرا دهع همه زدي هسي خاك بر
  مرا دهم و نهمي خراب تو كردي

  كردم ايتهر ،هخورد را تو رحم من
  مرا دهج نكند كم تو يهبدخوا

  

  را همه گشودم اي هبست در مچونه
  را همه آزمودم حقيقت چشم با

  كردم باوفايي خلق هب عمر يك
  را همه بودم دوست و رفيق و غمخوار

  

  !وطنا جانا، ،هماند هچ ما ز امروز
  تنا درد، بي هن مه سليم، عقل ني
  نازيديم بسي زردشت و ني ما با
  رمناها بزد رو سنگ، پسِ ره از
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  منصب از طلب ام هنكرد يچه من
  مطلب منصب و هجا متاع تو من از

  كردي من بر هك جا هناب متهت زآن
  عجب ست،ا هنبرد فرو را تو خاك اين
  

  ناآبادت؟ كرد هك من، آبادي
  بنيادت؟ از كَند هك من،ةريش اي
  كرد؟ خاكستر هك را تو در، و هخان اي
  بادت؟ بر سر هسرب داد هك باغ، اي
  

  دست سر كمانت آمدي هك امروز
  الست و مست تاجكان خون خوردن از
  كردي ديگر نام و رمنيها تو

  بشكست كمانت و خاك بر هزد تيرت
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  كاست و كم بي ما ايم ضيايي گفتيم
  خداست نور ما جبين در هك گفتيم

  فكريم روشن تمام اگر تو و ما
  كجاست؟ ز يهروسيا و يهسي دل اين
  

  كجاست؟ تو ارهب ،هنشكفتةغنچ اي
  كجاست؟ تو يار ،هشكست پر بلبل اي
  كجاست؟ تو قرار سفر، در همره اي
  كجاست؟ تو مزار تر، خاك هب هخفت اي
  

  است قدم مه ما هب نونك قدم شوم بس
  است قلم صاحب اديبِ قلمي، بي بس
  است سردار ما هب كنون بصري بي بس

  است الم سراپا هبيچار دل صاحب
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  است نام سرزمينش هك مرا است قصري
  است بام آسمانش سبز گنبد آن

  گردند مي سرش بر هك يهم و خورشيد
  است انعام مرا مينه فلك چرخ از
  

  است دردان يب انهج ان،هج هك دردا
  است نامردان زمان زمان هك حيفا

  دارد دردي هسين درون مرد ره
  است سرگردان هميشه ،هسر مرد ره
  

  كيست؟ةسين از زارزارةنال اين
  كيست؟ةكين از هزد آتشةخان اين
  جوان و پيرةكشت مزار هپشت اين
  كيست؟ةديرين قبيلوي خشم از
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  نيست سودا آن اندر هك سري نيست سر
  نيست پروا آن اندر هك يدل نيست دل

  يهت درياست كنار ني مانند
  نيست فردا غم آن اندر هك هسين آن
  

  نيست هآگ دلم حال از كس امروز
  نيست هآو نفسي مه  يگان جاي، اين

  گنگ همه زبان ،هشد كر همه گوش
  نيست هر سو آن و هبست مرا هرا اين
  

  نوشت نيك بس هك گفت سخن نيك بس
  سرشت نيك كند مي هچ دگر نيك جز

  نيكو گويد هك رآنه شنود نيكي
  نكشت نيك جز هك آن ره درود نيكي
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  فرزندانت ز ننگ وطنا، داري
  ايوانت و هخان هنمود هويران
  كنند حفظ دشمنت ز يقين هك گفتي

  چندانت دشمني وليك كردند،
  

  تهرا درةديد فداي هب! مادر
  تهآ از جگر و دل شود هپار صد

  نتفرزندا سراغ در تو روز ره
  تهآگا كنم هك توانم كاش اي
  

  گذرد باران موسم گذرد، باران
  گذرد ياران قدرِ شويد، شياره

  داريد نكويي حرف اگر هسين در
  گذرد دوستداران جمع هك گوييد



66 

 

  سوزد مي خون هب ارغوانةشاخ اين
  سوزد مي درون درون دلم هبيچار

  همه است غريب اه هغريب كوي در
  سوزد مي زبون و زار در، و هخان بي
  

  نرسد مرادش هب كس طلبي خون با
  نرسد دادش هب كسي طلبد، دارو

  ولي است، ناب كتاب عمل پاداش
  نرسد سوادش هك آن رود هناخواند

  

  باشد شكرلب لبي لب هب هك وقتي
  باشد شب روشنم روزِ همه مهخوا

  دارد تب استخوان عشق هك گويند
  باشد تب من استخوان در بگذار



67 

 

  آمد جنگةغلغل يكي وخش در
  آمد تنگ نظرم در مگيه دنيا

  ما ساغر مهةشيش مهةمسايه
  آمد سنگ كف هب آن، و اين بشكند تا
  

  پيوند بي طرف اين من و طرف آن تو
  قند تابد مي رهز يار دوري از
  برد باد آوردش، باد هك چيز آن

  مبند باد و هباد هب عبث هب را خود
  

  ماند دهخوا من مزار سر سنگ آن
  ماند دهخوا من زاره صد ز هآ يك
  عزم كردم ديگري ملك هب هك دم اين
  ماند دهخوا من يادگار هب هنام اين
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  اند هشد فراري من عزيز ياران
  اند هشد غمگساري يار هب محتاج

  اند هزد پر ديگري ملك هب هسال ره
  اند؟ هشد اريهبةپرند هك آيا

  
كردند جانت هب ستم منا، تاجيك  

  كردند تومان خان ز جدا هناگا
  دور بودي كمان و تير از تو عمر يك
  كردند كمانت و تير كف هب هك بنگر

  

  شدند هكشت هگن بي عزيز ياران
  شدند هآغشت خويش خون هب خاك در

  بدند هنگرداند دشمنان هب پشت چون
  شدند هپشت مگيه اه زمين هپشت در
  



69 

 

  بود بايد نفس مه عزيز، ياران
  بود بايد خس و خار نيش ز هآسود

  گيريد دستي هك رسد ميه دست رگ
  بود بايد رس دست دوست دامن بر
  

  گريد مي ما حال هب چمن ابر اين
  گريد مي واه مرغ ما ماتم در

  هشد امروز هك ببين وطن هبيچار
  گريد مي جدا هپار ره و هپار صد

  

  نگشايد هر خلق سوي هب هك برهر
  نگرايد خود َخلق هب بدش ُخلقِ از
  بالشاستق جماعت نكند رگزه
  آيد هِب نبودنش او بودن از
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  كشيد؟ هك چنگت هب ،هآسود تاجك اي
  كشيد؟ هك ننگت آتشين سنگر بر
  عمري بودي هزند كلنگ و بيل با

  كشيد؟ هك تفنگ و تير دم هب آخر
  

  بچكيد كم كم ار،هنوب بارانك
  دميد هالل وطن يدانهش گور در

  اوةخند اين و هالل دل داغ اين
  شنيد و ديد اش تواني اگر است رازي

  

  كنيد بنياد اتحاد همه ياران
  كنيد آزاد كبر و غرور ز را خود
  كنيد، شاد خاطري رهد هب يدهخوا

  كنيد آباد وطن و يدهبد دشتي
  



71 

 

  رويد مي چمن و باغ در هك هالل ره
  رويد مي كفن گل يدهش روي از

  دوست دارم ميه ازآن وطن خار من
  رويد مي وطن خاك از وطن خار

  

  گويد مي ما هگنا دم همه خصمم
  جويد مي ما عيب جاي، همه در او
  نيست باكي كس غيبت از ،هر خاك اي

  رويد يكجا دو ره خار و گل آخر
  

  افگار گشتم روزگار ز بسيار
  آزار بديدم آن و اين از هبسك از
  ترسم مي اگر، دست دمهد كس ره
  اغيار مه كند، ستم مرا يار مه
  



72 

 

  زار و هآوار برادريم چند ما
  مزار هب چندي و هروسي هب چند يك
  امان و امن شود وطن اين هك كاش اي

  حصار هب و وخش هب بياييم هبرگشت
  

  افسوس پرفغانيم و زار و هآزرد
  افسوس ديگرانيم دستةبازيچ
  گرديم قيامت روز مگر بيدار

  افسوس گرانيم خوابةزد غفلت
  

  بردندش؟ كشان داشت هگن هچ زن اين
  ردندشب جان هنهبر و سر و پا بي
  را فرزندش نيافتند هخان در

  بردندش ناخلفان پسرش جاي
  



73 

 

  سنگ ز است يهرا و نرم خاك ز است يهرا
  تنگ و هكوت يهر و هگشاد است يهرا
  است چشم از يهر نيز دل، ز است يهرا
  ننگ ز است يهرا و ننگي بي ز است يهرا
  

  وصال هن و فراق هن غريبان عشق در
  حالل زندگاني هن و دل كام ني
  امان نيست اش هغص و فراق سوز از

  مالل تو روزگار و رنج همه عمرت
  

  ام؟ كي هآسود من وطن، اي تو خاك در
  ام؟ پي ز نيفتد غم هك نفسي يك كو
  طلبند مي وطن كسان اگر غربت در
  ام ني وطندار ولي وطنم، در من
  



74 

 

  بودم سياست در عمر، ز چند يك
  بودم تجارت پي دگري چند

  شكر دارم آن از هنابود و هبود با
  بودم خيانت بي و گزاف و الف بي
  

   ديدم وخشان هب را مردةگري من
  ديدم چشمان هب را دردةرهچ من
  شد ويران دلم الم از قدم ره در

  ديدم ويران ايه هكلب همه زيرا
  

  چشمم بگيرد خواب نفسي يك كو
  چشمم بگيرد آب كنم، ياد چون

  بكنم دريا ز شان سراغ هك هگ ره
  چشمم بگيرد خابسر هر پيش

  



75 

 

  چمنم و باغةخورد رم بلبل من
  تنم درد پر و گشت فگار هسين مه

  كفنم گلگون يدهش گرِ هنال من
  وطنم از دور غريبِ دردكشِ من
  

  دانم را هر زبان و دل نبض من
  دانم را هر بيان و غم شرح من
  هكرد خو عجب من هب هر و هر با من

  دانم را هر نشان و خم و پيچ ره
  

  كنم آغوش ارغوانتةخشا چون
  كنم گوش را تو حرف دلم گوش با

  دارم دوران تو قامتةساي در
  كنم فراموش تو كنار هب را خود

  



76 

 

  شوم خاموش شمع چو من هك روز آن
  شوم آغوش مه هپشت سر خاك با

  سود؟ هچ بكارند، قلم اگر خاكم در
  شوم فراموش اي هفته دو بعد از
  

  مهخوا مي وطن نفس ره و هلحظ ره
  مهخوا مي وطن برس، دلم ردبرد

  قفسم مرغ مثال وطن ز بيرون
  مهخوا مي وطن قفس اين از من بيرون

  

  كرديم آريايي فخر همه چندي
  كرديم واييه اه گزاف و الف بس

  را ما شناسد نمي كس چو ديديم
  كرديم خودنمايي خويش كشتن در
  



77 

 

  شديم دلگير تو بي عزيز، يار اي
  شديم زنجير هب ناكسانةحلق در

  هپگا هخورد آشتي آشِ همه مه اب
  شديم تير دفه يكايك ،هبيگا

  

  وطنيم از دور دور و وطنيم از دور
  وطنيم از ناصبور و قرار و صبر بي

  زما است خالي هاگرچ وطن امروز
  وطنيم از غرور از پر وطن، ز پر ما
  

  گويم مي سخن هر هب م،هيارر من
  گويم مي من نگفت، كسي حال تا

  است آباد وطن آباد، بود هر گر
  گويم مي تن هب دل چو وطن هب را هر
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  منهب من با هكرد هچ منهب منهب
  تن از برآيد نمي دگر تو ضرب

  خوردم متهت سنگ بلند، صدر از
  منةرهم مه شكست، دلةشيش مه
  

  شدن گرفتار وطن در طاقت ني
  شدن خوار وطن از دور قوت ني
  جا آن مهنخوا و نتوانم جا اين

  شدن؟ ناچارةچار از خبر داري
  

  نامردان؟ از شكايت كنم چند تا
  دردان؟ بي از حكايت كنم چند تا
  هدلخست شدم اي هزمر پستيِ از
  سرگردان شدم اي هتود كوري از
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  ياران جان، از ترهب و عزيز ياران
  ياران پريشان، شدم تان دوري از

  رسد ديدار هب هديد دگر بار يك
  ياران دامان، ز دست مهند ديگر

  

  من مكتب و همدرس بود خلق با
  من مطلب من، مرام بود خلق با

  كنم؟ هچ را دگر منصب و مسند من
  من منصب من، مسند بود خلق با
  

  من مهخوا وطن و كشور آبادي
  من مهخوا زن و مرد هجمل آزادي

  سوزد؟ منهب براي من دل كي تا
  من مهخوا چمن سير نفسان، مه اي
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  كمين ز زد كمان الف نفر دو يك آن
  كين هر از كرد هستيز ديگر ديچن
  امروز تاجيكةبيچار ملت بر
  اين هن و است آن هن هرا خبران، بي اي
  

  هبست اه زبان هجمل زبان جشن در
  هبست اه تيردان و تفنگ هبگشاد

  هبشكست زبان همه زبان جشن در
  هبشكست استخوان كسان مانند

  

  هديد را پا نقش زاره هرا اين
  هيدد دارا و كيخسرو پي و نقش
  خواند گر تواني است، كتابي جلد صد
  هديد را ووفا رهم و غم و درد بس
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  همه خفتند خاك زير هب هك آنان
  همه اند جفت سوز هسين حسرت با
  شوند خاموش هك گمان نبري گز ره
  همه اند شنفت و گفت در تو و ما با
  

  افتادي هجا و منصب پي هك آن اي
  افتادي هگنا بي خلقِ كشتن در
  خود ملت هر سر كندي مي هچا

  افتادي هچا هب نگونسار ليك خود
  

  داري؟ چكيدن فرصت تو اشك، اي
  داري؟ پريدن وسعت تو ،هآ اي
  داري؟ تپيدن خون هب چقدر دل، اي
  داري؟ آرميدن كنج تو ،هغص اي
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  كسلي هنهك و هديرينةشيو با
  اجلي درد كنند دوا هك گويا

  خلق؟ حاجت شود هبرآورد هك آيا
  علي هخواج شود، هخواج يعل هآنك از
  

  وطني در اگر ام، هديد دو نورِ اي
  چمني از اگر دور زار، بلبل واي

  مني ياد بي هك گر و مني ياد با
  مني ياد مني، ياد مني، ياد در
  

  بكني وفايي خود دهع هب دوست، اي
  بكني جايي هب ياد، مهگ هگا چون

  نشود پيدا هك مجو مرا گور تو
  بكني ييدعا يك و سنگ سر  شيني
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  نشوي پشيمان ،هبسوخت هخان صد
  نشوي پريشان ولي ُكشي، بار صد
  من دانم يقين مردمان، قاتل اي
  نشوي انهپن خلق جزاي روز از
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  اه بيتي دو
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  را ما درد بداني خود خدايا،
  را ما زرد رنگ و غمناك دل

  بيفكن خون و خاك هب ،هد بادش هب
  را ما نامرد دشمن ي،هال
  

  امشب خويشم يارد از فراري
  امشب ريشم دل خود نزديكان ز

  نبخشي كس بر مرا حال خدا،
  امشب درويشم خود رهش درون

  

  است جنگ هچ استو شور هچ و است حال هچ
  است ننگ هن و است نام هن و است عار هن

  !خدايا ،هچ از تاجكان زمين
  است نگهن كام در و است لگدمال
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  گشت شرر از پر غمت دست از تن
  گشت زبر و زير غمت دست از دل

  نديدم خوني دل خويش مثل هب
  گشت جگر خونةچشم چشمم دو
  

  ملت هرا خاك ز من، سرشت
  ملت هآ و درد ز من، وجود
  نباشد چيزي من هجا و جالل
  ملت هجا و جالل گر نباشد

  

  رويت ارمان در هتشن بميرم
  جستجويت در من چو َنبود كسي

  بويت هآورد گذر در نسيمي
  كويت خاك بر هر خاك نشاند
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  يچه خبر بي مردم حال از مباش
  يچه نظر قطع ،هر خاك اي مكن،

  خويش ملت خيال با گر اي هن
  يچه دگر ي،هرا سر خاك مانه
  

  بسوزد؟ ما زمين آخر چرا
  بسوزد ما حزين و زار دل

  داري  َكيك يك با تو گر هستيز
  بسوزد ما پوستين خود چرا

  

  زد مي هريش جانم هب حسرت گل
  زد مي هتيش پايم بند از يبرق

  منةپيش لها بود رقيبم
  زد مي هپيش رهب هتيش او مرا



88 

 

  شد انهج ورهمش هافسان يكي
  شد ديگران براي از عبرت هك
  برادر يك اين روان دشتي يك هب

  شد »رمانهق« و بكشت را برادر
  

  نگارند مي وحدت ز دستان قلم
  گذارند مي اه كمان دستان كمان

  اند خاك مشت يك نكما بي اه اين چو
  سپارند مي جان مچنانه را كمان

  

  آيد ننگت آخر هك كاري مكن
  آيد سنگت سر، بر هدرواز ره ز

  قضايش تير آسمان چون زند
  آيد لنگت پاي هب ساعت مانه
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  خلق گل و آب از باشد سرشتم
  خلق غافل يهگا يچه نباشم
  دفتر و ديوان از رفتم هاگرچ
  خلق دل اندر من كاش بمانم

  

  نزديك هك اين يا تو ز دورم راگ
  تاريك شام يا روشنم، روز هب
  باشد غمناك ام هسين هميشه
  تاجيك هبيچار اي نحست بخت ز
  

  گرفتم واأم وطن از دور مگو
  گرفتم ناپيدا و دور بس يهر

  مهنخوا ديگر منصب و مقام
  گرفتم جا مردم قلب در من هك



90 

 

  ادايم شيرين دلبر اي ايا
  ايمه هديد روي هب بنشين بيا

  بسوزان غم در مرا سراپاي
  جدايم خود از ولي يكدم مكن

  

  بگريم ايته غم و درد با بيا
  بگريم ايته الم از تا بيا
  را ترت چشمان دو بوسم بيا
  بگريم ايته قدم در من بيا
  

  خموشيم و الل وطن از دور چرا
  خروشيم بي همرد آب سان هب

  خلق و ملت ببخشد را ما مگر
  فروشيم جو نماي گندم ما هك



91 

 

  من بدم مردم با درد روز هب
  من بدم مردم با سرد و گرم هب

  وليكن نامردان رنج كشيدم
  من بدم مردم با مرد هميشه
  

  سرفرازي بس داشتم زماني
  نيازي بي مه داشتم زماني

  بودم خلق رضاي در هميشه
  راضي اوست گر بود راضي خدا

  

  يهرا مرد صداي من شنيدم
  يهصبحگا يك اَلَم با بگفتا
  يهرا خاك گر مرو، هر از برون
  يهكا برگ يك انهج ارزد نمي

  



92 

 

  
  
  
  

  
  آزاد ايهشعر
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  ... دارم غمي

  نيست من غم كان دارم، هسين در غمي
  دارم الم عالم، مردم درد و آزار از من
  

  سوزد دلم وحشت از وخش، در اي هخان سوزد چو
  دارم غم و درد اين من ،هبيچار مادر براي

  
  تركد مي هك كيخا آن ره

  گردد مي خاك آرزويم آنجا در
  

  رنجوري طفل نان، حسرت در َكَند مي جان اگر
  درد از خورم مي را خودم

  
  نيست من دل كان دارم هسين در دلي

  باايمان مردانةجمل از آن هك
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  است انهرا نيك جمع ز
  است آزادي مردان مسلك مه من آزاد دل
  

  نيست من دل كان دارم، هسين در دلي
  است دلسوز مردان دل
  

  است روز دل چون منور
  دست در كو هب كو من برم مي را دلم

  1993 مسكو،
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  مهخوا دلي

  باشد آشنا من دل درد با هك م،هخوا دلي
  داند دلبري رسوم داند، پروري دل هر
  

  دنيا اين نايهپ در هك م،هخوا دلي
  داند اسكندريةآيين صيقل و صفا

  
  م،هخوا دلي

  گرداند هزند ميرم، بار صد گر هك
  

  گرداند هپايند مرا ايهآرزو و اميد
  طفالن دل چون باشد هك م،هخوا دلي

  
  هنيالود و پاك بسا

  هنيندود اش يهخوا هكين دود و
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  است پاكي او بنياد در هك م،هخوا دلي
  است افالكي ايه بلندي و خاكي ايه سخاوت

  
  شيطاني ز باشد خبر بي كاو دلي

  ناداني ز دردي، بي ز لي،هناا ز
  

  توست وجود اندر دل هگون اين اگر
  دوست اي را، تو م،هخوا را تو

  1990 ،هدوشنب
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  آرزو

  را او هك انسان مانه باشم من كاش
  داند خويش غمگسار بينوايي

  
  حاجتي دارد هك ره

  داند خويش برآر حاجت
  

  بود دستانش هك انساني، يك من باشم كاش
  احتياج بي زندگي احتياج جميع در
  
  آنجا باشم درمان است، دردي كجاره

  هرا سوي برآيم چون يهصبحگا
  

  پديد آيد ديدنم از شان چشمان در هشعل
  نم نم باران چون هك بتوانم كاش
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  اه گل روي از گرد مچوه
  غم و درد شويم پاك اه دل ز من

  1990 ،هدوشنب
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  ديگر ايه قالب
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  مادر

  سفرةلحظ اين مكن مالمتم! مادر
  مبر سرت از دگر هخان ادي هك گويي،
  نويس اي هنام يا و فرست خبر گويي

  باخبر ساز خود زندگاني ز را ما
  

  ام دوري آزار دردلت هفزود دانم
  تو ديدگان از ام هديد هك را، تو رنج
  نوزه ام هديرين سركش شوخ طفل آن
  بگو من هب قلبت هب سته هك سرزنش ره
  

  ام تو دل رهمةپرند من چو! مادر
  ام هگرفت خو اگر دوري هب مكن، عيبم
  تو آرزوي بود چو من دور پرواز

  ام هگرفت او از خود جستجوي قصد من
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  نيك دعاي با نما حفظ تو مرا! مادر
  دور ايه هرا سفر از مدار بازم
  من گسيل بر برآ هديد آب و هآ بي
  ناصبور قلب غم و درد بدار انهپن

  1995 مسكو،
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  است خون از پر غرم يك
  است اشك از رپ غرم يك
  است خون از پر غرم يك

  آلود اشك همه خونش
  است گلگون همه اشكش

  

  اشك لبالب سرخاب
  خون لبالب سرخاب

  هكرد ورا هخوناب
  بيرون خود ساحل از
  

  هد جويِ لب پرخون
  امونه مه و هپشت مه
  امروز چشمةچشم از

  افزون هشد هچشم صد
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  هنال از پر غرم يك
  فرياد از پر غرم يك
  ماتم از پر غرم يك
  بيداد از پر غرم يك

  

  مردي طرفي ره در
  هخفت خون هب هآغشت

  آتش طرفي ره در
  هآشفت همه خلقي

  

  مرد زارانه سوي ره
  خون و خاك هب هآغشت

  بيني مي هك هخان ره
  واژون همه هافتاد

  1993 مسكو،
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  مته

  روان درياست آب و روان درياست
  كالن دنياي هب نگنجيم تو و ما

  ماند مي ما سر از زمين و آب اين
  گذران انهج از گذريم، مي ما
  

  هبود منصب براي تو تابي بي
  هبود منصب براي تو خوابي بي

  شدي آب بي خشك هگيا مانند
  هبود منصب براي تو آبي بي
  

  خلقةانديش تو كني نمي هك رو زان
  خلقةپيش مه تو شوي نمي ارهزن
  خويشةانديش و هباريش و هپيش با
  خلقةريش بَكني نتواني رگزه
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  مته دنيا؟ هب رسد نمي هچ را ما
  قسمت قسمت هكرد »تو و من« هب را خود
  ارزان ارزان بفروختيم گندم
  ! قيمت قيمت، ايم هبخريد را جو
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هاپ  

 از فرزندانش جستجوي نگامه هك كالنم رهخوا پاك روح هب داها
  شد هكشت پدران عاق دست

  رشت هب كرد سفر م جانيةاپ آن
  بگذشت سالي هگرچا خبرش نامد

  اند هآمد چمن بر ارهب مرغان
  ...نگشت هسفركردةاپ هك فرياد

  گردد مي تنم رِهز خورم هك ناني
  گردد مي نمهد از خورم هك آبي
  اند مشت در تبر و مسلسل هدست يك
  كشتند را ام هاپ رشتةپشت در

  مادر انتظارت چشم دو هب جانم
  رهخوا قطارت شش سرشك هب جانم
  هاپ پاكت روح يفدا هب جانم

  دادر زارت، ايه هنالةصدق من
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  سوگند مويت  تارك ره هب ،هاپ اي
  سوگند رويت خاك و خون هب سوگند

  كند مهخوا را تو قاتل دل تار
  كند را ما دل تار تو قاتل چون

  
  هاپ است، هنديد كس مراست هك غم اين
  هاپ است ناپديد راست، تو هك هر اين
  شكند مي من گلوي در هك هنال اين

  هاپ است هنشنيد شايد تو ارواح
  

  نور و رونق بي هخان و دهم هب تو طفل
  كورةديد چون هكلب هسيا و است سرد

  هنادوشيد هكنارماند هب گاوت
  تنور هب گرمت نان هبماند هناكند

  1993 ،هدوشنب
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  نگهفر هب خلقِ همه آن شد كجا
  شيرعلي اليق استاد شعر يك هب هنظير

  ندارد متاه ما جنگ و غريو
   ندارد ما مني من انيهج

  فراوان زبردستان دستو تبر
  ندارد پروا كسي اصالً ولي

  
  نيست سروري اما بسيار، سران

  نيست بريهر و نماهر و يهر
  است سخت ديوارِ زني، سر جا ره هب

  نيست دري گويا خدا ملك اين در
  

  زيادند مردان جگر پر و دلير
  زيادند مردان نرهپر و نجيب

  نامرد تبردستان ينا دست ز
  ادندهن را خود سر زبردستان
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  نباشد دوايي را اجل

  منزل ياد و من و است شب سكوت
  گوشم ز هنرفت مسلسل صداي

  نيست اهب خونةانديش و قصد مرا
  خموشم مه يهگ خروشم، گر يهگ
  
  نباشد دوايي را اجل عالم هب
  نباشد اييهر را كسي دستش ز

  تاس سرشك غرق و است خون غرق زمين
  نباشد؟ خدايي را انهج اين مگر

  1993 مسكو،
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  حصار

  حصار اي حصار اي حصار اي ايا
  دار گوش را، تو حرفي دو بگويم

  
  سر هب سر همه را انهج بگشتم
  دورتر قدم يك تو ز نرفتم

  
  نوي حصار منةسين در تو

  نوي عار و ننگ و دل حصار
  

  وطن حصار عزيزان، حصار
  من جان و دل بلند حصار
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  آر پيش آشتي تدس
  »چنين يا كن چنان يا«:وريهال اقبال هعالم شعر هب هنظير

  زمين از برخيز و بگذار را تير و تفنگ يا
  زمين نقش ات پامالي از ساز را وطن يا
  چنين يا كن چنان يا

  بجو آسايش و آر پيش آشتي دست هك يا
  نشين ناداري و لهج در و هويران در هك يا
  چنين يا كن چنان يا

  بزن حرفي ريا بي عدالت و انصاف ز يا
  قرين غم با بكن را مردم پيش، دور چو يا
  چنين يا كن چنان يا

  رهم هب كن نوازش را يتيمان روي و سر يا
  بين زار يتيم از پر يا و را تاجيكستان

  چنين يا كن چنان يا
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  كجاست ناداني و لهج اين ةرشت سر بگو يا
  ناي عيب و آن زور از اي هبيچار بگو يا
  چنين يا كن چنان يا
  
  انهج خلق و ملت رديف مه شو مي هك يا
  نشين مه و رديف مه التهج با مان مي هك يا
  چنين يا كن چنان يا
  
  بساز نو هدستگا و گير هپيش ترقي يا
  چين هريز نان گدا، مثل ديگران خوان ز يا
  چنين يا كن چنان يا
  
  گذار تاجي دگر بار يا تاجيك سر بر
  شرمگين و پوش هژند هميشه باشد بمان، يا
  چنين يا كن چنان يا

  1993 مسكو،
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  نباشد هپراكند

  دروديد هپراكند ،هپراكند كشتيد
  شنوديد هپراكند ،هپراكند گفتيد

  
  نشستيد هپراكند ،هپراكند جستيد
  گسستيد هپراكند ،هپراكند بستيد

  
  نباشيد هپراكند ،هپراكند قوم اي

  سته مشتركي وطن را شما و ما چون
  
  سته مشتركي تن و جان و دل نيايد

  سته مشتركي چمن و باغ و سرسبزي
  
  سته مشتركي موطنه وطن لها از

  نباشيد هپراكند ،هپراكند قوم اي
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  گشاييد آغوش هچ رهب ما قاتل بر
  كجاييد لها شما كجاييم، لها ما
  

  چراييد هپراكند و لهناا همه عمري
  گداييد گداييد جداييد، هك مه از
  

  نباشيد هپراكند ،هكندپرا قوم اي
  وطنانيم مه شما و ما ازل روز از
  
  نفشانيم؟ جان وطن رهب همه هچ رهب

  ندانيم مدرده قيمت اگر است حيف
  

  بمانيم هپراكند و پريشان است حيف
  نباشيد هپراكند ،هپراكند قوم اي

  1998 مسكو،
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  است هرفت او تن و جان دستش كف دو ره از

  هارآوةبيچار آمد باز و آمد باز
  هآوارةبيچار آمد نماز وقت در
  
  هآوارةبيچار آمد دراز هرا از

  هبيچار دل مچونه است تنگ خدا دنياي
  

  هبيچار منزل شب است ديوارةگوش يك
  هبيچارةآوار آمد گداز و سوز در
  
  مددگاري دست هن ياري، هن و ياري هن
  بازاريةگشت گم ريهشةزد گم هر
  

  هآوارةبيچار آمد راز محرم بي
  دست در كفن رخت هن دست، در وطن خاك هن
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  است هرفت او تن و دستشجان كف دو ره از
  هآوارةبيچار آمد بازةپنچ با

  1994 مسكو،
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  اه دوبيت
1  

  تباريم و خويش از در هب در و سر هشوريد
  تباريم و خويش از جگر خونين و دل خونين

  نداريم هبيگان دشمن ما هك هالقص
  تباريم و خويش از سر و پا بي همه يعني

2  
  را دوست جفاي و جبر ما ديديم عدد بي
  را دوست وايه سر اندر پرورديم باز
  نيست پوست يك در دوست از غير هب ما با كس يچه

  را دوست پاي خاك عمري بنماييم هسرم

3  
  ندارد دولت عشق از هك كس ره

  ندارد قسمت ندارد، قسمت
  است شتهب از دور است، سرنوشت بي

  ندارد مته ندارد، قدرت
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4  
  برانهر از هسي روز آن ماند يهروسيا

  عيان لختكةتود آنةفتن و مكر بود
  نداشت بويي مادري زبان از شان زبان چون

  كمان و تير با كردند وگو گفت خاليق با

5  
  كنم مي وفا و دهع هر در دلم و جان
  كنم مي وفا ليك وفا، نبينم هك ، مان
  كنند روانم قصد اگر ندارم باك

  كنم مي خدا هب رو خدا، مهناپ و پشت

6  
  را ما زرِ خروارِ بردند ما كف از مفت

  ا مار جگر خون خوردند ماةسين از
  را ما در هبيگان كوبد مي و كوبد مي
  را ما سحر هآ آخر بشنو! رب يا
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7  
  رسد مي جايي هب گيرد، مي هك كس ره ما دست

  رسد مي عصايي با جا ره هب نابينا شخص
  نيستم فارغ تو ياد از حالي پريشان با

  رسد مي واييه تو از كجا ره در وطن اي
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  اه بيت تك
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  هر خاك عزيزان، اي است هرا مرد قيامت تا
  كند مي پيدا هرا از كند، مي پيدا هچ ره

***  
  ام هماند اهپا زير در اي هدان هشبي من
  كشتزار؟ بر بسپاردم و بردارد كسي كو

***  
  نيست هك زيرا ،هر خاك اي مرو خود از اي هلحظ
  خود هب برگشتن هرا كنارت بي انهج در

***  
  رسد مي يادم هب ديرين حكمت اين كجا ره
  راست مرد بايد راست، بايد زيست سروي، مچوه

***  
  كندم ورق ورق را دلةرسال بس ز
  منةسين كتاب مرتب نيست نوزه

***  
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  اي هنام نوشتم حالم از لخت يك ركجاه
  اي هغمنام انهج در منةغمنام چون نيست

***  
  من پايان بي اشك از نكرد حسنتگل باغِ

  من چشمان در آب است هنماند من؟ گريم چند
***  

  مباش فارغ ،هر خاك اي ات هآيين از دم يك
  است ترهب ببيني افزون قدر ره را خود عيب

***  
  اختيار بي كند مي تر مرا خاك من چشم

  غبار مسكين من از نيفتد كس چشم هب تا
  
  
  


