موج الهام

چش
م زيبا
هچ جادو ركده اى ما را
هك ات بينم دو چشمانت

قلم از شوق تو از ردد مى انلد

تو اى سنگدل نكردى يادى از يارت

ارگ دل را بتو دادم چو زيبا و زساوارى

مگير بهاهن هك دل دارد زهاران بار تمنايت
بده جانم رما بوهس زان لبان گلگوهن

هك قيد است اين دل شيدا هب اتر تير ژمگانت

مح
تو اى افسونگرى اين دل رد اقموس بت اه

بكش دست زان رغورت هك رما انز است دو چشمانت
زرغوهن "ولى" رجمنى 03.05.2017
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زغل عاشقاهن
تویى شکوه زغلهاى عاشقاهن ء من

سخ
حالوت ن و طبع شارعاهن ء من

بیاهك رهدو رسايیم حديث عشق وواف

غمی
هك بیتورسد و نست فضاى الهنء من
رهآرزو و اميدم هب وادى طلبى

تویى نواى رسود رت ورتاهن ء من

هب باغ رویش روياى خارطم باز آ
ش
شنو رتاهن بگير دلبراهن ء من

قس
هب گلشن گل وگل واژه اهى مهر م
تویى رطاوت اشعار عاشقاهن ء من
زرغوهن ولى
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ردد نهان
کس هچ داند زغم وردد نهان من وتو

اى دل اين راز نهان باشد میان من وتو
کش
شاید اين رس ى عشق هب جایى ربسد
حور وغلمان روند پیش عنان من وتو
سخ
نگف
بآنکه يک گفته تیم زصد سینه ن

لع
بسته ادبار فلک ل وداهن من و تو
نکند گوش فلک انهلء دلسوخته گان

رگهچ عالم شده رك زآه وفغان من و تو

الهل رد ملک دلم رس زد ورپ خون رگدید
داغ ربسینه رگفته زنشان من و تو
زرغوهن ولى
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عشق رويایى
زيبا رتين رتاهن اهى سکوت را بخوان
ردد اه وزخم ــها را رد وي ـ ـراهن دل
هب پنهان مگير

هب انتظار افتاب روشن

رفداى رپ شوررددهق دهق ــــه ـاى بهارنورس
چو سبز واررددل حوريان بهارى

غن

ات رفداى زود رس

چه زن

حق
ات رسيدن هب عشق رويایى اترسيدن هب يقت
جاودان وهمیشه گى

زرغوهن "ولى" 07.04.2017
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تنگناى کابوس
قلبم مانند امواج بحر بیكران
همیشه رد طالتم است
جست
رد جو و ت كاپو

گاهى ان خود اگاه سکوت را اختیار مى كند

تو گویى رد اتريكى شب اه رد دل رسا آسمان
جست
رد جوى ستاره گمنام است
ستاره اهرا هب تماشاه مى گيرم
آرزوى مهتاب را دارم
رد البالى سفر زندگى

ارسار روز اه وشب اهرا مى آموزم
ولى افل نیک زندگى اين است

حس
دور از رت صداى چنين أرساراه
رسيدن هب کاينات انپيدا است
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اين کاينات لحظه رسيدن هب ردد اهى انسان رددمند است
آسایش را دوست دارم
اما عشق مى ورزم

هب موجوداتى هك زج ،جدا انپذريى

گی
همديگررد کلیم  ،طغیان رد تن گاى کابوس زند یست
زرغوهن "ولى " رجمنى 22.03.2017
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عطر گیسو
هنوز از گلبن شعر رتم بوى تو میاید

رطاوت ربکالمم زعطر گیسوى تومیاید
شم سنب
معطر گشته گلشن از یم ل انزت
سم
زره سو ربمشامم يا ن بوى تو میاید
نس صب
عبيرومشک افشاند یم ح رب گلشن

هك چون باد صبا رقصيده از کوى تو میاید
ارگ بال ورپى باشد جاان آشنا ات را
زرهکوه وکمررپرپ زانن سوى تو میاید
زرغوهن ولى
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هب پیشواز بهار خجسته !
بـه

ار آــمد ب ـهار آــمد

زعزيان را سالم آورد

پيغم
چو آن برـــخ ـوبان

ايپمى ــــشاد و ب ـهارى

زبان سوـــسن و ساقى

رباى اين دل رپردد

زب ـاغ دل ـــق ـیام آورد

شنيد آن رسو از مستان
ب ـدید از الل ـ ـه ک ـوهى

زب ـ ـاغ ـــساقى ألفتــــ

ک ـرامت ــــهاى دن ـ ـیاى

بنام ساقى خلوت هب دام آورد
گ ـ ـ ب ـ نـــي
ـسانى
ز رهي إ ر
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ردون خـلوت دل ــــها

مح
ــــشقايق بتـــ ــــها
ـچو ل ـول ـوى بهار آدم

زــموالن ـ ـا وتبري ـزى

بنام ننگ ـــخراقنى
زرغوهن ولى
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بهار
ب ـرــخيز ک ـ ـه مى آید

بـه

اران

ربچيد دامن ــخود زـــسم ـتان
شگوهف اه و گل دامن صحرا

ازفوده هب گ ـل اهى ب ـ ـ ـهاران

موـــسم گل وبـ ـهار ــــشاداب
اواز ن ـ ـى ورب ـ ـ ـاب ــسمتان
رد باغچه مى شنود چو رندان

اواز چو بــلبالن خوش ـخوان
زرغوهن ولى
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پ
ردود هب شهداى رمزاولنگ رس ل و تمام شهداى هب خون کشيده کشورما
نم
استبداد  ،ظلم  ،کشتار ما را راه ى كند
" رگهي مى كنیم "

شهر خاك زار روياىى
رد دل اتريک زماهن اه
يم
خاهن اهى گلى قد ى

آسمان غبار الود بى ستاره

مهتاب گم شده زري دود باروت شهر
من و همه ربايت رگهي مى كنیم
آرزو اهى ان هب انجام

رمدم خون بار وانتوان

أطفال شكم رگسنه و اپربهنه

ماردان اشکبار رس زمين ردد اه
قصه اهى ان تمام

چيغ ورفياد اهى نجات
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مى انلم و مى انلم

من و همه ربايت رگهي مى كنیم
ي
اتر خ ربايت رگهي مى كند

زماهن ودنیا ربايت انتوان وار اكش مى رزيند

هم
اى وطن قلب ام ربايتان زار زار مى انلد
انليدن از ان توانى

انليدن از جهالت رمدم رس زمين رسخ خون بارم
انليدن از ادم کشان رحفوى
اى ! مسلمان نما اه
ديگر بس است

استبداد  ،ظلم  ،رد کشور نعره مى زند

بیش
زمدوران هب جاو جالل  ،شهرت تر جا گير اند

مسيح
تو گوى يى اهى زمان را جالدان سیاه پوش ره روزه هب چوب دار مى کشند
هب گناه رغبت  ،هب گناه انتوانى
هب گناه عدالت خواهى
ديگر بس است
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قت

ل  ،کشتار ،زرج ،اكش ،از رباى هچ ؟

پ
دشت اهى خشک ورپخس و خار رس ل
با جاده اهى خونين اش اكش رسخ الهل
گوهن مى رزيد

شهادت را ازدستان جنايت كاران  ،اقتالن

ي
و رزهانن اتر خ کشورهب بلندى اهى بلند هب استقبال گيرد
ات نفرين اين رقن را هب جنايت كاران رقم زبند
ي
ورد دل بیكران اتر خ ثبت نماید

ي
اين هم اتر خ زماهن ربايت رگهي مى كند

دشت اهو کوه اهى خسته از جنگ با پیكراهى شكسته اى بودا ربايت انتوان وار اكش مى رزيند
ديگر بس است

ت
اى اق ل  ،اى موجود کالبد زمان

هك سالهاست رمده اى و شيطان صفت با کشتار
و جنايت دست مى زنى

شاید ارخين تالش ات هب خارط رغورت و رتس ات از رمگ بأشد
ولى تو سال اهست رمده اى
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هب هوش بیا
دست از کشتار ربدار

ن
شاید رفدا هب جسد رشم اور و نگين ات پى ببرى

ن
تع
و اتبوت فن بارت از رسزمين من هب گورستان ابدى دفن شود و نفرين سل اهى اينده
را با خود ببرى

قت
ديگر جنگ و ل بس است

استبداد ،ظلم  ،کشتار رد کشور نعره مى زند

هم
اى وطن قلب ام ربايتان زار زار مى انلد
انليدن از ان توانى

انليدن از جهالت رمدم رس زمين رسخ خون بارم
انليدن از ادم کشان رحفوى
ديگر بس است

جنگ و کشتار بس است ز رحكت ماند

اى وطن من و همه ربايت رگهي مى كنیم
اپيان
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هم
اكش ام جارى ورد سوگ وطنان خود را رشيک مى دانم
روح شهدا کشورم شاد باد
قلم ام خشکيد و دستم ا

زرغوهن "ولى " رجمنى13.08.2017
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هم سفر
هم
نف
اى سفر وهم س روز وشب من

باز آى وببين حال من واتب وتب من
سخ
رد ربم ن ره زغلم شور هب اپ ركد

اى شور جنون آور شعر و ادب من

عش
رفتى وربفت همرهء تو رت انزم
اى مونس تنهایى ردد وتعب من

هن گام وداع چیه ندیدى هب من زار

رفتى وربفت شادى عیش ورطب من

سخ
ربرتبت من آى ومپرس اين ن ازکس
هس
هك تم وهچ باشد اصل ونسب من
زرغوهن ولى
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ديگر بس است
ت
اى اق ل  ،اى موجود کالبد زمان

هك سالهاست رمده اى و شيطان صفت با کشتار
و جنايت دست مى زنى

شاید آرخين تالش ات هب خارط رغورت ورتس ات ازرمگ باشد
ولى تو سال اهست رمده اى
هب هوش بیا

دست از کشتار ربدار

ن
شاید رفدا هب جسد رشم آور و نگين ات پى ببرى

تع
و اتبوت فن بارت از رسزمين من هب گورستان ابدى دفن
ن
ودو نفرين سل اهى اينده
را با خود ببرى

قت
ديگر جنگ و ل بس است
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استبداد  ،ظلم  ،کشتار رد کشور نعره مى زند

هم
اى وطن قلب ام ربايتان زار زار مى انلد انليدن از ان توانى
انليدن از جهالت رمدم رس زمين رسخ خون بارم
انليدن از آدم کشان رحفوى
ديگر بس است

جنگ و کشتار بس است

قلم ام خشکيد و دستم از رحكت ماند

اى وطن من و همه ربايت رگهي مى كنیم
اپيان

هم
اكش ام جارى ورد سوگ وطنان خود را رشيک مى دانم
روح شهدا کشورم شاد باد
زرغوهن "ولى " رجمنى
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شعله پيچان
صداى توست رد خاموشى دامان شبهایم

تویى دنیاى عشق ورویش گل اهى رويایم

گهى چون شعله پيچانم گهى رسدم زبيدردى

یش
گهى گم گشته رد خو م گهى چون موج رديایم

حديث عشق ورند عشق بازى را بیان دارد
نواى رزم و راز دفتر شعر و زغل اهیم

نش
هن چون زاهدشدم گوهش ين وهن رحیف مى
هن رنگ دلبرى دارد رفوغ ربق دنیایم

جنون عشق آرخافرغ از ره اين وآنم ركد
هن رد قيد هوس بندم هن رد شور تمنایم

هب معنى رپ زشورم کن هك شور دلبرى دارم
تویى آيینه دار خلوت پنهان و پيدایم
زرغوهن ولى
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سوگند عاشقاهن
هب ن ـ ـ گاه ،شقايق وگ ـ ـل زيبا ــسقم

قس
هب لبــــ و رگدن سفيد درلبا م

هب سخاوت ودل زارمعشواقن چو ماه

قس
چش
هب آن م و لب جاانن بى واف م

هب سپيدار بلند اهى دشت و دـم ـن
هب هندوکش و اپمير و ارياان ـسقم

هب گوهن اهى گالبى رثياى زــــمان
مج
هب جان لیلى و نون با واف ـسقم

ندارم رتس جدایى و ـــغم آـشنارا
هب رگ وپود عاشقان بى ريا ــسقم

كتاب حافظ وبيدل وـشعر ــموالان
قس
هب قد رسوبلند روى ــماه ن ـما م

من آرزده وردمند ديار ـــغ ـربت
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قس
قــص
ه ــهاى ـــعاشقان باواف م
هب
لحظه اه ودقيقه اهى زمان ردزگراست

لــي قس
خا م
هب موى سیاه و گل روى ز

عش
دل من خاهن قى ایست هك رد ان باید خواند
قس
هب ظلمت شب اهى تيره وسیاه م

زرغوهن "ولى"رجمنى 02.08.2017
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ردد دارد
دـقايق رسيدن هب آرزو اه

تن
لباس سفيد رعوـسى رد ش
حنا چيپ دست اش را باز کن
رغيبه اى روى خیابان آرزو اه
رد خون خفته است
ردد دارد

نگی
دسته گل رعوس با خون رسخ انرمادى ر نترمیشود
رعوسى خفته رد خون وآتش

اى محرم تحفه شب زافف را هك با زهاران آرزو و عشق سوزان خلعت رویش ركده بودى
با اكش اهى ردد انك ات و ان اميدى اهيت
رگدن بند و دستبند طالىى اش
لباس رعوسى اش

حنا چيپ دستان رپ حنا را
22
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با آرخين آرزو اهيت

با اكش اه وزخم انسور زماهن

رد دل شب اتريک رد شعله اهى دود و باروت
با اكش ياس و تنهاىى
و عشق سوزان جاودانى

حاال مايوساهن ازاين عشق ان تمام
از رسورگدنش دور کن

ديگر وى خفته رد خون است با ان رمادى اهى تمام
اپيان يافت
ردد دارد

ساده ساده از دست رفت

خاهن بخت او با گل اه شقايق

رويایى با خون شهيدان رسخ رنگ شد
انرسيده هب خاهن صورتى تو
ردد دارد

اين است سنت کشورم
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کوه ردد رد دامان من رد دامان تو رد دامان همه
هم
اى وطن تو ديگر اكش رمزي

تو ديگر با رگفتن رد آغوش غم اه
هب اپ باید ربخاست

ب
سنت را شكن ات نقطه اهى اپيان آش
ات ارخين پله اهیش

ات انبودى جنگ و اتش
با قوت تمام ربزمم

صل
ات ثبات ح رد کشور

ات امنيت شهروندى ورفدى
ات اقنونيت

ات قطع جنگ

ات اين زخم اهى انسور و ماندنى رد اتروپودت
را هب ياد جاودانى بمان

ي
اتر خ رسکش وجنگ کشور را با انهل اهيت ات أرج آسمان غبار آلود شهر رسان
ان توانى اه را كنار بگذار
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ديگر اكش رمزي عشق تو أرام خوابيده
با ارزواهى ان تمام آش
ربزمم هب اپ ربخيز

ات انبودى جنگ و انرباربى انسان
ردد دارد

خم
ب
زخم انسور  :ز ى هك اق ل عالج نیست
رنگ صورتى  :گالبى رنگ

زرغوهن "ولى" رجمنى 19,07.2017
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انم من كجاست ؟؟؟
من هك نفرين شده زماهن اه استم
رقن اهست انم ندارم

يادى از انم من رغور رمدانم را زري سؤال مى ربد
من هب انم مارد رفزند شورهم ياد مى شوم
من دختر پدرم استم

من خواره رباردم استم
پس
من مارد رم استم

بیش
نم
ترخود را ردکوهچ اهى اتريک سنت کشورم ى شناسم
اقمت را ارفاشته آرزو ركدم مانند رباردم باشم
کار بکنم  ،جهد بکنم  ،رباى جامعه ردبين رمدم
خش
اين رسزمين مانند ستاره بدر م

بى خبر از اينکه انم رمدان غيور و شهامت بلند ما را انم من از جنس زن مورد ااهنت رقار مى دهد.
من منفور زماهن اهى دور سنت کشورم استم
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با تولدم پدرم رنگ زرد و خجالت زده بود

با تولدم ماردم از رتس پدرم مى رگیست
با تولدم رمدم دورو رب ماردم را طعنه زدند

با تولدم مارد کالنم هك خودش هم زن بود دامن غم را هب آغوش کشيد
انم من كجاست؟

مى رتسم از انم خودم

رد بين رمدم رد بين اجتماع

نشود بيرون رمدان از انم ام ياد كنند
خش
نشود رباردم مگين شود

نشود زج خاكى ديگر انمى از من نباشد

رگفتن انم ام طعنه ننگ ورشم رباى خانواده ام باشد
انم من كجاست ؟؟

آرزو ركدم جاى رباردم مى بودم

آرزو ركدم رمد اقمت بلند ورسارفاشته با رغور مى بودم
زريا حقارت را طعنه ننگ مى دانم

مى خواهم بلند اقمت رد ساهي رمدان خود باشم

27
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ميترسم  ،بسیار ميترسم ،

از انوقت رفتن رد شهر رد اتريكى خلوت
از ن گاه رمدان دور و ربم

از همساهي اه هك انگهان رما رد اتريكى شب رد کوهچ اهى اتريک شهر بینند
وهب انم دختر رهزه و بازارى ياد كنند

آن وقت زندگى ام را ختم مى دانم
ي
من گمنام زماهن اهى دور اتر خ ام
انم من كجاست؟
من بى انم ام
وانمى ندارم

هم
من دختر پدرم استم با ين انم رد بين رمدم جامعه و سنت خشونت بارکشور
باقى مى مانم

زريا شناخت انم من رقن اه را زري اپ خواهد ركد

هويت من رد زماهن اهى بسیار بلند تمدن رد کشور روشن خواهد شد
حاال انم ندارم
بى انم استم
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مارد رفزندم مى مانم

زن شورهم باقى مى مانم
انم من كجاست ؟

زرغوهن "ولى " رجمنى 11.07.2017
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عيد
عيد را هچ كنم ردد وطن رد جگر است
طف
مارد و بيوه زانن ل يتم رد بدر است
روزه داران هك شوند شاد رد عيد فطر

کش
مگر جنگ و شهادت تن زار رد وطن است
ازيد جان ارگ شهادت پیمان بدهد

شي
صب
ح صادق ان خ زمان ردكفن است
ره چند هك آن خورشيد رب اپك پليدى اه

الهام دهد اقصد هك ريپ زمان رد سفر است
حضرت حق رگ نداند ردداه از طبع ما

رغيب وبيوه زن ريپ وجوان رد خطر است
تيغ هالل هم شوال  ،از أفق جان

خلعتى اتر و پودم ردد نهان رد جگر است

اصحاب و صوفى و حضرت ربس ب كام دلم
30
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صل
گهر ح وثباتى کشورم رد نظر است

گس
سفره ترده اى هم صیام عيدى را

هم
گویم اى وطنم عيد شما مظفر است

زرغوهن "ولى " رجمنى25.06.2017.
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مس
رى اهى اخير رمد كهن سال
هب روز گار با تمام رفود اه و رفاز اهیش عشق ورزیدم

با بازى اهى دلگيرش هك رما سخت رد آغوش رگفت
جداىى اه

ان اميدى اه
ياس اه

حق
جست
رفتم مانند سهراب دل هب رديا زده رد جوى خوشى اه و يقت اهى روزگار
هب انتظار صداى گام اهى

تو هك رحكت انموزون قلب من است
عادت ركدم

رباى آرخين بار با دور بلندى دیدم هب عقب
دو کالم ربایم ات ارج اهى بیكران ات آسمان اه
هنوز تشنه وار زنده است
مح
دوستى و بت
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بگذار با يادى چشمان سحرآميز و جادوى تو

مس
جست
ات لحظه اهى انبودیم با رگمى اه دريوز وعشق جاودان رد جوى آن با ردد رى اپيان يابد
خواب ابدى را با عشق جاودانگى رقم زبنم

با يک شاهخ گل رسخ بهترين خارطات ام
را ربايت هدهي مى كنم

مس
رى  :رمض عفونتى خطرانك زوان

دور بلندى دیدم  :ن گاه هب گذشته اهى دور
زرغوهن "ولى"  11.06.2017رجمنى

33

موج الهام

رسوده اى هب اانهيتا راتب زاد
ي
اى زن افغان اتر خ سازما
ماردى چو ماه جانثارما

اى هك تو چون ربق روشن رد زمان
داده اى از خود فترت رد زانن
رس سپرده رد نبرد زندگى
تو هك بودى رهنماى کارما
چو اانهيتا ديگر زاده نشد

تو هك بودى مظهر ديباى ما

انم نیكت زنده است ات ابد
خنجرى هب سینه یى دون ودد

زرغون تو هك استى ريپو دیدگاه او
ات أبد باش ريپو اف كار او

او زنده است همیشه رد جهان
انم او ماند همیشه رد زبان

زرغوهن "ولى"رجمنى 09.09.2015
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م
چارد شكى ام
م
چارد شكى ام از رد وديوار شهر خاكى میشود
از ن گاه اهى طعنه آميز رمدان کشورم
از رحف اهى سیاه
خاكى میشود

م
گاهى چا ردم را خودم خاكى یکنم

چاردم را میشویم ات غبارشهر را از رویش اپك كنم
سنگ
و ينى ن گاه اه را از آن زبدایم
ِ

چاردم از انفجار و باروت وجنگ خاكى میشود
م
چارد شكى ام آنقدر خاكى میشود

ن
هك گویى ارب سیاه رد آسمان یلگون شهر ظاره میگردد

چاردم گاهى هم از بى عدالتى شهر و انرباربى ام خاكى میشود

چاردم را میشویم ات غبار باروت وجنگ را از رویش اپك كنم
چاردم را میشویم
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با اكش چشمانم

با رسكش ماردان بخون غلطيده ام
ات غبار يأس را از رویش زبدایم
زرغوهن "ولى" 19.08.20
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رمضان
زگلستان عبادت يكى آن است رمضان
چوطبيب چاره ردد مومنانست رمضان
ادب نغمه رسا اهى حافظان القدوس

مگر يک باغ رپ از حاصل و بار رمضان
ضیافت اهى الهى رما رد خلوت جان

دعاى اهى شباهن ام رما يار است رمضان

رچا رشاب را هب پیک عبادت نخورم ؟؟
ات شوم رغق ردياى ثوابى رمضان

توهب دارم و ندانم گناه ام اى دوست

بى ريا دارم عبادت شب قدر رمضان
زرغوهن "ولى " .30.05.2017رجمنى
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روزاتن مبارك کودکان جهان
جان مارد دلبند وجگر گوهش من

شبخ
توارمغان آور سعادت وخو تى
آرزوى اين دل غمبار من
تو را دوست ميدارم

تو تکيه گاه قلب اهى اپك دو موجود
صمیم
عشق تو بى ريا و ى

لب اهى رپ خنده تو مانند شقايق گل اهى بهارى
رنگ دهنده زندگى است

خنده اه ورگهي اهى معصوماهن ات را دوست ميدارم
بخ
تو راه ش غم اه واندو اه

تو نهال اتزه با رنگ وبوى خوشگوار
دوست ات ميدارم
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بخ
لم
با س دست اهى کوچک و شادى ش ات آرامش وشادى مى آرفينى
تو را دور از زگند روزگار مى خواهم
لبان رپ خنده چشمان بدون اكش

ن
دوراز ردد ور ج شادابى وخورسندى ربايت آرزو دارم
روزت مبارك

زرغوهن "ولى" رجمنى 31.05.2016
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اى پدر روزت مبارك
مح
قلب رپ از بت ات

زحمات رپ از مشقت ات
تن استوار ورپ رغورت

جبين رعق دار وگشوده ات
رغور و شهامت ات

لبان خندان وبى ش كايت ات
دستان ابله دار و رتكيده ات

من ربايت پدر خطاب مى كنم

زرغوهن ( "ولى")  25.05.2017رجمنى
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پدر
عق
اى پدر تو ل انبیا بودى

چش
قوت دل ودو م بينا بودى

هم
روزگارت را بیاد دارم یش
اى پدر تو همدرد وهمراه بودى

رد صداقت بهتر از آب روان
اى پدر تو بهتر از گل اه بودى
رد روند خم وچيپ زندگى

چو سپيد دار اقمت رسا بودى
شم
شب اه رد اختر ع وخیال

روشنى وار رسور دلها بودى

ن
زگ ر ج روزگاران چون رسوش
اى پدر تو خیلى تواان بودى

اكش رزيم بار بار از ردد وغم
41
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اى پدر تو شکوى دنیا بودى

نم
من ى دانم كجا شد آن کالم
اى پدر تو رسود دلها بودى

غ
تکيه گاهى قلب مگين خاك تو

اى پدر تو افق شب اه بودى

ات قیامت روح تو شاد اى پدر

زرغوهن ( "ولى") 24.05.2017رجمنى
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هم
خطاب هب خواره وطنم!
خوارهم چاردت را سخت دور رست ببند
چاردى ات را بپوش

چش
ارایش روى  ،حتى رسهم هم رد مت زنن
اين جا افغانستان است

رباردت پدرت از خود ننک وانموس دارد
حتى ارگ زيبا هم نباشى

رد رسك اهى ما خواست گار اهى زياد دارى

هك ده اه مورت اهى لوکس رد جاده اه ربايت
صدا مى زنند با من بیا

رد ادارات هم از آرمين ات آرخين رمدان هم كارت
مى خواهند با آانن باشى

هك مقصد همه يک شب و م كان خالیست
وب س
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باید هوشیار باشى
کم
ى فكر کن

نف
خوارهك رد کشورم س اه آلوده است
جن
بيرحماهن رت از رگگان گل

خواره زن بودن رد کشور ما دل شير مى خواهد
بهتر است اينجا رمد باشى

ورهن با زيباى اهى نمايان ردیده مى شوى
فكر کن

وهوشیار باش خوارهم

اينجا ديار من افغانستان است.

زرغوهن "ولى" ) رجمنى 16.02.2017
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ماردم
ماردم تو بهترين اهى جهان
ماردم آن مهتاب آسمان
ن كه
ردد اه و ر ج اهى ش كان
ركده رتا خميده وانتوان

کودكى بودم هن اهل ادب

ركدى رما آشنا و با رطب

بس
تر انز اهى من آغوش تو

گلشن ساز اهى من الالى تو

ات بخوانى باربار آهنگ انب

بهتر از چنگ وچغاهل ورباب
گوشهایم با نوازش عشق تو
آرزو دارد دوباره مهرتو

واى ربمن هك ندارم اين توان
45
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قف
قيد ماندم رد س اين زمان
یش
رگ بجنبد ارب م بخت من
ات رسم هب كعبه تو تخت من
سجده زنم ربكف اپ اهى تو

رس تأ قدم و دست اهى زيباى تو
ماردم تو بهتر از باغ بهار

ماردم تو اختر شب اهى اتر
آرزو دارم اينکه ات أبد

شاد باشى و دور از زگند دون ودد

زرغوهن "ولى" رجمنى 10.05.2017
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سکوت
دوست دارم سکوت ام را
ردد اه و انهل اهیم را
روز اهى دشوار

ويادواره اهیم را

لت
د نگى اهى عاشقاهن ام را
رگهي اهى مظلوماهن ام را

آن ردد اهى ان طاقتم را
هك هب اميد اه سحر شد

ردخلوت شب اهى اتريک ودلگير
غم اه وردد اهى بى اپيانم را

دوست دارم موج اهى رسرگدان را
هك زج خارطه ارنوز اه

سي
ل و شهر اهى وريان
47
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حس
اقفله رفته اى زندگى رت بار را

دوست مى دارم ات ژرف اه زندگى
چو رشين رفاهد را

شكس
استوارم از تگى اه
اميد اه آرزو اه

دوست دارم اقمت رسا

صداى بلند رپنده اى خوش آواز را
ل
شادى اهى د نشن ورفار از ردد اه را
دوست دارم

زرغوهن "ولى" رجمنى ( )16.02.2017
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پدر
پدرم را سال اهست ندارم

میان نداشتن اه دوستش ميدارم
لت
وقت اهىى هك د نگم
دارم صدا مى زنم
ک
پدر مكم کن

با صدا زدن اهى پدر رجات مى گيرم
رگه اه را باز ميدارم

از رد اهى بسته عبور مى كنم
رد نداشتن اهیش

حس
رت را دنبال مى كنم

صداى خاموش و تن خفته اش
رما هب انهل اه مى کشاند

با نبودت بودن را آموختم
49

موج الهام

پیم
پله اه را با جسارت ودم

با وجود نداشتن ات دوستت ميدارم
تقدیم هب پدران خفته رد خاك

زرغوهن "ولى"رجمنى 13.04.2017
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عشق رويایى
زيبا رتين رتاهن اهى سکوت را بخوان
ردد اه وزخم اه را رد ورياهن دل
هب پنهان مگير

هب انتظار افتاب روشن

رفداى رپ شور رد دهق دهق اهى بهار نورس

چو سبز وار رد دل حوريان بهارى غنچه زن
ات رفداى زود رس

حق
ات رسيدن هب عشق رويایى ات رسيدن هب يقت
جاویدان وهمیشه گى

زرغوهن "ولى" 07.04.2017
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قلبم مانند امواج بحر بیكران
همیشه رد طالتم است
جست
رد جو و ت كاپو

گاهى ان خود اگاه سکوت را اختیار مى كند

تو گوى رد اتريكى شب اه رد دل رسا آسمان
جست
رد جوى ستاره گمنام است
ستاره اهرا هب تماشاه مى گيرم
ارزوى مهتاب را دارم
رد البالى سفر زندگى

ارسار روز اه وشب اهرا مى اموزم
ولى افل نیک زندگى اين است

حس
دور از رت صداى چنين أرساراه
رسيدن هب کاينات انپيدا است

اين کاينات لحظه رسيدن هب ردد اهى انسان رددمند است
52
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اسایش را دوست دارم
اما عشق مى ورزم

هب موجوداتى هك زج جدایى انپذريى

گی
همديگررد کلیم  ،طغیان رد تن گاى کابوس زند یست
زرغوهن "ولى " رجمنى 22.03.2017
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هب پیشواز بهار خجسته!!...
بهار آدم بهار آدم

زعزيان را سالم آورد
آايپمى شاد و بهارى
زبان سوسن و ساقى

رباى اين دل ردد دار
زباغ دل قیام اورد

شنيد ان رسو از مستان
بدید از الهل کوهى

زباغ ساقى ألفت

ركامت اهى دنیاى

بنام ساقى خلوت هب دام اورد
زرگهي إرب نیسانى

ردون خلوت دل اه
54
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مح
شقايق بت اه

چو لولوى بهار آدم
ز موالان ات تبرزيى

بنام ننگ رخاقنى

بيبين از جمله دولت اه

كدام اين نو بهار اورد
بگيرم انهم ساقى

ايپم گلشن و باقى

هك جام اورد هب نیسانم
بهارى أرغوان آدم

زرغوهن "ولى" رجمنى 16.03.2017
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ماردم
صب
ح گاهى از خواب ربمى خيزم
پ جنره را باز مى كنم

خش
ات ن گاهى هب افتاب رپرد ش داشته باشم
و اينکه

با تماشاى أشعه طلوع
سعادت روز

رغوب اه را هب رفاموشى مى سپارم
شادى اه را رساغ

هس
ورسيدن هب خوش اهنگ رتين نغمه اهى تى
را دنبال مى كنم

رد اثنيه اهى بودنم

ات لحظه اهى دل سپردنم میمانم

فقط رباى بوسيدن دستان تو ماردم
56

موج الهام

بى واف
ندانم او ــــچرا رفت و كجا شد؟
رچا از ما ربيـ ـ ـد و بيوـــفا شد؟

چش
ز م انداخت آرخ ِيار مغرور

تمام وــــعده اهـــیش زري اپ شد

چش
نـکرد رپواى م اكش بار ام
ِ
هب انرمدى رهش از من جدا شد
کــــن
ون حال دل ـ ـم را
نميدان ـ ـ ـد
ِ
ُ
زيان ـ ـم پ ـر ز ــــح
رف التجا شد
ِ

چنان

شـــع

رم بیادش رگهي دارد

بغ
هك ضم توهت اهى از هجا شد

قس
م رب لحظه ــــهاى صوفیان ـه

ز عشقت حالتم دور از رجا شد

زرغوهن "ولى") رجمنى 10.02.2017
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رسوده ،هب رسبازان افغانستان
تو اى شير رمد جنگ و ميدان
تو اى اپسدار دين وايمان

تواى خادم خاك وميدان

تو اى رس سپر ده اى افغان
خیال دشمنان از رس بدر شد
بس
نورك و زمدور خاك ر شد

هب جاسوسان بگو اى رمد ميدان
ببر اين ارزو اهيت هب اريان

خیال رتور و اختناق از رس بدر کن
ببر اين رشمسارى هب اپکستان
حم
الهى ر ى كنى رب جواانن
بیارى ارزوى قهرماانن
صل يم
يک ح دا ى و اپیدار را

بسازى تو نصيب ملتى مان
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چهار بيتى اهى عيد
عيد ادمو يار عيدت مبارك
لباس نو و شاديت مبارك
بیااز روى لطف ومهربانى

با هم عيدى كنیم وروزت مبارك
***

اهل يار جان تو گل رسته باشى
رچاغ روشن ره خاهن باشى

حناى دست تو حناى عيد است
ربو هب يار بگو اراسته باشى
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منهاى التماس
از ديار افسانوى!

رسرگدان رد ظلمت رپشور زمين!

بغ
ض اهیم ات بلنداى ان كجا آباد رسکوب؛
ات آسمان ردد اه ،
ات بیكراهن اه...

تنم خسته و ژپرمده ،

احساسم اسير پنجه اهى بيرحم ظلمت ،
رتس دارم!

وجودم ب ِيد رلزان،

پناه گاهم آرام كدهء زددان رديایى،
زغالى را میمانم:

رد چن گال عقاب اهى موزى
ن گاه مى كنم
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رتسناك و بى رفدا...
ردیده مى شوم

و ره اپرهچ وجودم يک رحف است:
آ
ز
ا

د

ى...

قف
رد اه و ل اه را مى شکنم
ُ م
رمگ را هب خسره یگيرم

تي
و انزگريى را غى میسازم
رب پیك ِر التماس!
رمهم ردد اهى

روز اهى سخت
عشق ميورزم

و رفياد ميزنم:
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آى پدر!

آى ربارد!
پس
آى ر!

هم
و آى سفر!

من زنم  ،من ماردم  ،من خوارهم
اما:

ك
مانند ستاره اهى رسرگدان رد هكهشان
جست
رد جوى نور خورشيد

من هب اندازه گلهاى بهشت
هب تقدس و اپكى اه

دوستت ميدارم اى رمد

مث
بگزار من ل تو زندگى كنم
مح
وبيقرار انتظار بت تو
يكداهن اى گندم وار

منح
جنس
وقبول يت من يث انسان
تو فقط يادم باش
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محو لبخند غم الود رب لبانم باش

من زنم  ،من ماردم  ،من خوارهم
منهاى التماس!

زرغوهن "ولى" .رجمنى 26.02.2017
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رفياد زن افغان
رما ربدند هب کشتارى گناه بار

رما ربدند هب صحراى خاکسار

زهاران تهمت انسور ركدند
رما رد قبر زنده گور ركدند
کشيدم انهل اه از انتوانى

رسيد هب آسمان و كهكشانى

بنام دين ذمهب ركد سنگسار

كجاست انصاف ردگفتار وركدار
تو اى رمد هك رپوردى از من

با خون دل و ردد رد دامن من
ولى نفرين دارم رب زماهن
هك داده تيغ رب تو ظالماهن

ات زنى رب ماردت و خوارهت تيغ
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بكش اين مظلومان را خايناهن

صداى چيغ و انهل ات آسمان اه
زدى رب محرمت تيغ وحشیاهن

كجاست اقنون و اسالم و عدالت
يخ
کش
هك ر تى خون و تى اقتالهن
خداوندا تو داان و بينایى

حم
م
بكن ر ى رب ما تو خلصاهن

( زرغوهن ولى ) 06.02.2016
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روز اهى ربف
کش
خداوند هچ ربف آدم هب تزار
رتحم ركدى رب رمدم خوار

ببين ياررا هچ زمين ربف بار است
ز لطف او شود باز دنیا گلزار

ً
دلم رد الهن ام چون رمغ بى جان
زمين.از داهن اهى ربف باران
سفيدى رب رس بآم ود رختان

زرعونست با دل رپردد حيران
بیاييد شادى كنیم باز دوستان

هب دشت الهل اه اندر بهاران
زرغوهن "ولى " رجمنى 2008
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طف
ل معصوم
ردداه دارم ازجنگ و از نبرد

از اقتالن از رزهانن اين چمند
کش
خاينان رد فكر تن و زنده اند
هستند رد معامله رد زدوبند

رحم ندارند جاهالن اين وطن
کش
هستند رد مكش و رد نبرد

طف
ل معصوم را ندهند انن و آب
عق
دور از انسانيت و ل و رخد
رمدمان رد حال رفار از وطن
داد از وريانگرى و ردد و غم

رو هب رفار ركده اند اين مظلومان
هب راى دشوار و سفر رددمند

مهارجت از کشور راعهد ركدند
67
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صل
ات هك يابند ح و اننى رد دمن
ان رسيده رغق شدند رد بحر

طف
ل بى انن و زبرگان رد سحر

ات هك جنگ و خورنزيیست رد وطن
بى عدالتى وسنگسار رد کمند

رحم تو دارم خداوندا طلب
هم
رب نجات وطن از قيد و بند
زرغوهن ولى) 90902015
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بحر بیكران
رغيو و رشرش آن بحر جوشان
صداى رغش بادى رخوشان

چو ماهى اه رداب هك زند چنگ
صداى رد دل ردياى بيرنگ
مگر دیدم انسو إرب تيره

هك شد باران از إرب ردیده

چو اقيق اهى رپبارى سفيد رنگ
صدایش را شنودم با دل تنگ
ح
ن گاهم را سوى سا ل ركدم

ني
کش
بدیدم تى رد حبر ل رنگ
نشسته ام ساعت اه انتظارى
مگر آدم بگوشم يک ايپمى

ربو اى رددمند بس است تماشا
69
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مگر دارى ديگر هم آرزو اه

بگف
تم ردد دارم ردد جان کا
هك دارم رد دلم خیلى تمنا

هك آید باز روزى رد تنم جوش

رسااپ زودلم ز عشق او پوش
ح
عشاق اقفله آید هب سا ل
ي
ات بيند دوراهى بحر ان ل

زرغوهن "ولى" رجمنى30.06.2017.
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ردد وآالم
روزگاریست هك غم رب رس غم ميبارد
خصم باملعبه رهگوهن ستم ميدارد

هم
وطن اتهك من وتو نشویم ما ارموز

تخ
رهرطف دست رغض م الم می كارد
زرغوهن ولى
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ماتم من
دل جدارگهي کن دیده جدا از غم ما

ماتم افگنده ردين ملک خدا ماتم ما

ركبالنیست مگر وادى رمزا ولنگ ؟
همه خاموش شده کس نشود همدم ما
بش
کوحقوق ر وليدر ورهبر ارموز
بانکوهش نشود چاره ء ما رمهم ما
همه الفند وزگافندهب زتوري وريا

الهل سان گشته نگر دودیدهء رپنم ما

همه ردخواب وخیال زر وسیم اندولى
زج خدا کس نشود ياور ما همدم ما
زرغوهن ولى
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خاموشى شب
صداى توست رد خاموشى دامان شبهایم

تویى دنیاى عشق ورویش گل اهى رويایم

گهى چون شعله پيچانم گهى رسدم زبيدردى

یش
گهى گم گشته رد خو م گهى چون موج رديایم

حديث عشق ورند عشق بازى را بیان دارد
نواى رزم و راز دفتر شعر و زغل اهیم

نش
هن چون زاهدشدم گوهش ين وهن رحیف مى
هن رنگ دلبرى دارد رفوغ ربق دنیایم

جنون عشق آرخافرغ از ره اين وآنم ركد
هن رد قيد هوس بندم هن رد شور تمنایم
زرغوهن ولى
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عشق گم شده
لت
د نگم و عشق تو رما جان بود

بى رنگ رخت اين خاهن زندان بود
کس
آنچه هك گذشت ربدلم از عشق ى
ردد از غم هجران تو عیان بود

رنود رنگ دو چشمان سیاه از دل من
عش
ت
قى تو هب من سلى جان بود
جفا ركدى و رفتى يار مغرور

باز گشت دوباره تو ارمان بود

زرغوهن "ولى " رجمنى 09.09.2017
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امواج زندگى
سی گار را بهاهن مى كنم

ح
ات رد پله اهى اتريک زنديک سا ل
با شنيدن صداى ارام بحر بیكران
و تماشاى امواج رخوشان بحرى
کش
تى شكسته زندگى را

حقي
با كيف رت از سی گار لبم هب لذت قى بكشانم
وانتظار بى صبراهن را رد اتريكى شب اه
هب اميد اتبيدن مهتاب دنبال مى كنم

(زرغوهن "ولى")  04.02.2017رجمنى
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سکوت
دوست دارم سکوت ام را
ردد اه و انهل اهیم را
روز اهى دشوار

ويادواره اهیم را

لت
د نگى اهى عاشقاهن ام را
رگهي اهى مظلوماهن ام را

آن ردد اهى ان طاقتم را
هك هب اميد اه سحر شد

ردخلوت شب اهى اتريک ودلگير
غم اه وردد اهى بى اپيانم را

دوست دارم موج اهى رسرگدان را
هك زج خارطه آرنوز اه

سي
ل و شهر اهى وريان
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حس
اقفله رفته اى زندگى رت بار را

دوست مى دارم ات ژرف اه زندگى
اميد اه آرزو اه

چو شيرين رفاهد را

شكس
استوارم از تگى اه
اميد اه آرزو اه

دوست دارم اقمت رسا

صداى بلند رپنده اى خوش آواز را
لنش
شادى اهى د ين ورفار از ردد اه را
دوست دارم

زرغوهن "ولى "رجمنى 16.02.2017

77

موج الهام

سفر يار
خوشا يار و ن گارم باز أدم

بم
ن جان ورانم باز أید

مس
خوشا اى دل هك تو رس تى ارموز
خوشا دين وايمانم باز أدم

نميدانم هچ شادم و هچ أرام
خوشا رسوروانم باز أدم

ً
بس
ارگ خوابيدهم رد تر انز

خوشا دل رفته من باز أدم
ن
هچ گویم ز ردد و ر ج زماهن
خوشا او رد رب من باز أدم

شم
مج
نون چو رپواهن هب دور عم
خوشا عشق رد كنارم باز أدم
ساقیاربزي پیماهن رد جام
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خوشاصبر و توانم باز أدم

عش
زرعون لبخند رب لب رس شار از قى تو ارموز
خوشا جان وجهانم باز ادم

زرغوهن "ولى رجمنى 2008

79

موج الهام

بانو
مشع
رفوزان است ل تو بانو
هب دلها ارج و تنوري تو بانو

نج
شكس
تى تو ز ير اسارت

هم
سنگ
ين بود کار ينى تو بانو

بلند کن رپچم ازاده گى را

ن
چنين است راه بغر ج تو بانو
رخاسان و ارياانى كهن
افتخار و ميراث تو بانو

بنازم غيرتى تو اى نجاهب

هك زيبد اين ألقاب تو بانو

زرغوهن ولى رجمنى 19.04.2017
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گل ريحان
رشوع بادا هب انم مهربان زيدان بى همتا
محش
هچ ر ركده ربمن دلبر جاانهن وزيبا

زانزش رغق گشته اين دل بيچاره وعاشق

فداى رنگ ورويت ،اتر مويت اين دل تنها
مي
حديث عشق خوانم زخورشيد وگل ريحان
چوالهل داغ دارم رسخ وسیاه رد دل شيدا
زرغوهن
رجمنى
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