
 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

۰۲۰۲اکتوبر  ۶۱جمعه                                                       هارون یوسفی           
 

به اجازه حضرت موالنا   

 آرزو
 سه تا نانم آرزوست -ُمردم ز گشنگی دو

 م آرزوستـانـریـاهِی بـگلپی و چپس و م

 ده امـدیـو نــالـچـست روی دال و کـریـدی

 سبزی به روی سفره ی عریانم آرزوست

 پول زغال سنگچوب و تیل و نه نی پول 

 جیبم تهی ست، خرچ زمستانم آرزوست

 اده اندـا نهـا پـرغه ی مـبـر قـه بـآنان ک

 دیدار شان به گوشه ی زندانم آرزوست

 م درون شدهـرکسی که مینگرم غـر هـب

 آرزوستخندانم و چهره ی  حرف شاد یک

 خواندن حرام و ساز حرام و غزل حرام

 خاله شرین جانم آرزوست یک رقِص مستِ 

 "همی گشت روز و شب دی خلق ِگرد شهر"

 "و انسانم آرزوستملولم " طالباناز 

 خورده استبیوه و بیچاره  شخصی که خون

 آرزوست" مـالذانـم"ح ـه صبـدام او بـاع

 ر پوده در حکومت ما شیر گشته استـه

 م آرزوستـت لغمانـادی از والیـک شـی
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 ندـظ میکـاده میُخورد و وعـد که بــزاه

 م آرزوستـمانـالده و رسـردنش قـدر گ

 دـدمتی کنـرای میهن ما خـآن که ب

 م آرزوستراوانف ایق او دعدر ح

 "زین رهبران ُسست عناصر دلم گرفت"

 یک مرد با اراده و ایمانم آرزوست

 وم و بینواـر که ملت مظلـد هـانجرن

 درگوش او نشانه ی دندانم آرزوست

 َدم َدم و بم است در هر کجا که مینگری

 آرزوستم اوانی مسلسل و هب یک روزِ 

 ودش دلبری کندـوم خـرکس برای قـه

 ده پایانم آرزوستـالن شـازِی پـن بـای

 ت طالبانـدس ا شدم ازـورخط از بسکه 

 آرزوست" تنبانم"دوسه  -و یک" پات"یک دانه 

 اینجا نه برق هست و نه شیطانک و نه گیس

 م آرزوستـانـرغـرِق شبـراِغ بـوِر چـن

 نـن وطـخوب می نشود کار ای: گفتند

 "همان که خوب شود آنم آرزوست":گفتم

 ه کرده اندـن همه را خستاـالباهللا که طب

 یک ملک شیک و کاکه، چو جاپانم آرزوست

 ...و صدای دین و جهاد ومقاومتـر سـه

 دانم آرزوستمنخ و قیر و شیرگ امم

 ز ُپشت ابر برون آ! ای آفتاب صلح

 "کان چهره مشعشع و تابانم آرزوست"


