
 

 

   " کوھی لشکری"چند قطعھ شعر انتخابی از مرحوم محمد ابراھیم 

  رقص دل

  دلم از شوق روی یار در دلخانھ میرقصد

  بیاد چشم مستش بیخود و مستانھ میرقصد

  برای عشق تنھا جان سپردن کار مجنون نیست

  درین ره ھوشیاران بیشتر از دیوانھ میرقصد

  پریشانم مبادا رشتھ جانم فرو ریزد

  لفان سیاھش این چنین در شانھ میرقصدکھ ز

  کدامین ماه در میخانھ می آید کھ از شوقش؟

  خم و میناو جام و باده و پیمانھ میرقصد

  دو عالم اشتیاق جلوه حسن کسی دارد

  آن دلبر یکدانھ میرقصدئی کھ گرد کوچھ 

ٌثیر است یارب گرم جوشی ھای زلف   را شچھ تا

  میرقصد کھ بین خویش با ھم از خود و بیگانھ

  از این دنیا نباید چشم انصاف و عدالت داشت

  یکی در تخت و دیگر زار در ویرانھ میرقصد

  بھ پشت پرده زاھد را ھمھ روی و ریا دیدم

  بظاھر در کف او سبحھ صد دانھ میرقصد

  ز استبدادیان در دست و پای مردم آزاد

  غل و زنجیر و قفل والچک و زوالنھ میرقصد



 

 

 زباز میھن رابنازم غیرت مردانھ س

  کھ در میدان رزم  دشمنان مردانھ میرقصد

  بیا جانا بطور امتحان یک شب ببالینم

 چسان دور سرت جانانھ میرقصد" کوھی" ببین 

  

  عشق وطن

  

  مرا کھ عشق وطن سخت بر دل و جان است

  محبت اش بدلم از بنای ایمان است

  فضای دلکش و آب و ھوای صاف وطن

  انسان استخوشی فزا و فرح بخش روح 

  تمام خاک وطن طوطیای چشم منست

  گر دشت یا بیابان استوزمین کشتی 

  بھ کوه وکوتل و یا صحره وطن نازم

  کھ قلب آن ھمھ پر از معادن و کان است

  بھ روستا و بھ شھر و قریھ و دھات

  کھ زادگاه ھمھ مردم مسلمان است

  بھ آبھای روان در میان دریا یش

  خروشان استکھ مست و سرکش و دیوانھ و 

  آن ریگ ھای صحرایشو بھ سنگ و سنگچل 



 

 

  کھ جملھ در نظرم ھمچو لعل و مرجان است

  ترا وطن بستایم کھ زنده گی منی

  کھ حب تو بدل خون من بھ جریان است

  برای حفظ تو از زنده گی و جان گذرم

  کھ این نصیحتم از جانب نیاکان است

  غرور و غیرت اھل تو افتخار منست

  یاد گار دوران است بروی دشمن تو

  بھر کجا کھ روم یاد تو مرا بدل است

  بدون یاد تو عالم مرا چو زندان است

  ز سر گذشتن اگر ھر چھ سخت است ولی

  برای حفظ تو از سر گذشتن آسان است

  بیاد آورم اکنون من از والیات ات

  کھ ھر کدام بھ مرکز بھ تحت فرمان است

  چھ گویم از دره و وادی وز دامانت

  از حماسھ تاریخ شیر مردان استپر 

  بھ کابل تو بنازم کھ قلب مملکت است

  کھ قلب در ھمھ احوال حاکم جان است

  چھ کابلی کھ بود فخر صفحھ تاریخ

  کھ کار نامھ خلق اش ھزار داستان است

  شھر قھرمانان گفت بدان بجا بود کھ 

  کھ زادگاه بزرگان و شیرمردان است



 

 

  ودبھ چاکلیت فرنگم دگر چھ کار ب

  توت و ممیز پروان استبھ زه لذتی کھ 

  مرا عالقھ وافر بود بھ کاپیسا

  کھ از شجاعت رزمش فرنگ لرزان است

  وز بود نمک بھ تخار زر سفید بھ قند

  برنج و قند چو محصول شھر بغالن است

  مزار و بلخ بود شھرھمھ در عالم

  کھ گاز و نفت و قره قل در شبرغان است

  میباشد ز لعل و سیب و زمرد بنام

  کھ الجورد و طال حاصل بدخشان است

  بھ فاریاب اگر بگذری ز قالین پرس

  بھ میوه و بھ ھوا شھرت سمنگان است

  بھ بادغیس و بھ غورات و نیمروز و فراه

  ز ھر چھ میطلبی حاصلش فراوان است

  بھ قندھار بود خرقھ رسول خدا

  ھم از انار و ھم انگوراو فراوان است

  ره در عالمبھ ھلمند بود بست شھ

  کھ برج و باره آن یاد گار دوران است

  ھرات شھره بھ علم و ثقافت و ھنر است

  ز نام جامی بھروز فخر دوران است

  بھ بامیان بود آبدات بس مشھور



 

 

  کھ نقش پیکر بودا ز عصر کوشان است

  بود والیت زابل بنام رستم زال

  کھ از حماسھ آنھا ھزار داستان است

  ت غزنیبنام غزنویان است شھر

  کھ بارگاه سنائی و تخت سلطان است

  ز فرت غلھ لوگر بنام میباشد

  برنج و روغن زرد ھمچنان بھ میدان است

  خلق ھوشمند و دلیربھ ننگرھار بود 

  ھوا لطیف و فرح بخش در زمستان است

  ز پکتیا چھ گویم ز کوھسارانش

  کھ مرد و زن ھمھ رزمنده و دلیران است

  چھ افتخار بود بھتر از برای کنر

  کھ زاد گاه ھمان فیلسوف افغان است

  برنج و نیشکر اش ھست شھره در ھمھ جا

  کھ خلق با خرد کاردان بھ لغمان است

  وطن ترا طلبم شاد و خرم و مسرور

  کھ دایما بدلم این امید و آرمان است

  وطن اگر بستایم ترا ھمیشھ بجاست

  استمحبت تو بدل از اساس ایمان 

  "کوھی" د  رگ تو سوگند میخونبخاک و س

  مرا بھ مھر تو تا حشر عھد و پیمان است



 

 

  هوس

  

  نو بھار آمد بود سیر گلستانم ھوس

  گوش دادن در نوای عندلیبانم ھوس

  پای گل با شاھد و با مطرب و با جام می

  ھوس ممحفل آرائی بود در باغ و بستان

  خانھ زندان گشتھ از بھر دل تنگم کنون

  در بیابانم ھوس ده گی آزاده باشدزن

  ھست در این موسم پر لطف و پر فیض سحر

  فیض بخشی ھا و لطف صبحگاھانم ھوس

  با خیال چشم مست و عارض چون ماه یار

  باده نوشی ھست زیر ماه تابانم ھوس

  گردش چشمی بیک دیدن دل و دینم ربود

  ھست از چشمش نگاھی باز در جانم ھوس

  قلبم سر کشید تا خیال قامتش در باغ

  ھوس منیست در سر سایھ یی سر و خرامان

  ظر بازی اگر چھ باختم نور نظردر ن

  باز ھم باشد نظر بازی بخوبانم ھوس

  کاش وقت جان سپردن یار آید بر سرم

  ھست در پایش ھوای دادن جانم ھوس



 

 

  از لب جانان اگر گردد نصیبم بوسیھ ئی

  نیست در سر آرزوی آب حیوانم ھوس

  انتظار رفتنم از خود بود ھمچو شبنم

  ھست در سر جلوه خورشید تابانم ھوس

  صبح اگر در جلوه آید آن پری رو بی نقاب

  سحر آئینھ بندانم ھوس زھست پیشش ا

  ز جور گلرخان" کوھی" بدل  دزخمھا دار

 درمانم ھوسبمیرود از لطف شان منبعد 

  

  شیدای عشق

  مرا عشق رخت شیدا نموده

  ودهبدل ھنگامھ ھا بر پا نم

  بھ زلفت بستھ این قلب حزینم

  مرا غرق غم و سودا نموده

  قلم گفتھ رخت خورشید تابان

  عجب یک نسبت بیجا نموده

  کجا دل میرو از آستانت

  کھ فردوسی چنین پیدا نموده

  یکی نیم نگاه نیم مستت

  دلم دیوانھ و رسوا نموده



 

 

  مرا با کفر و با ایمان چکار است

  کھ در از آن ھمھ حاشا نموده

  جلوه آمد رچھ حسنیست اینکھ اند

  بعالم شور ھا بر پا نموده

  ھمین عشقست کز حب دو عالم

  دهمرا اینگونھ پی پروا نمو

  بیاد قامت یار" کوھی" دل 

 ھوای عالم باال نموده

  

  گل الله

  

  موجیست بھ صحرا و بیابان گل اللھ

  در کوه و کمر، دره و دامان گل اللھ

  چھ ماند؟ با تازه گی و رنگ و قشنگی بھ

  ھنگام عرق عارض خوبان گل اللھ

  دشت و دمن و باغ و گلستان چمن را

  یکباره نمودست چراغان گل اللھ

  ستیفرش قدمش سبزه و گل ھای بھار

  آمد چقدر با سر و سامان گل اللھ

  ای باد صبا ساکت و آھستھ گذر کن



 

 

  سازی تو مبادا پریشان گل اللھ

  آزاد و سر افراز بود تا دم آخر

  م نکند ھمچو اسیران گل اللھسر خ

  خاشاک صفت آب رخ از بحر نخواھد

  قانع شده با دانھ باران گل اللھ

  از آمدن خود بدھد  مژده بدلھا

  از آمدن فصل بھاران گل اللھ

  در بلخ بیا و بنگر کرده چھ طوفان

  اطراف مزار شیر مردان گل اللھ

  تا قدر فداکاری مردان شده باشد

  گل اللھافگن سر تابوت شھیدان 

  سحر از خانھ برون آی بھ صحرا" کوھی" 

 بنگر کھ نمودست چھ طوفان گل اللھ

  

  گل سرخ

  

  گرفتھ کوه و دامان را کل سرخ

  ھمھ دشت و بیابان را گل سرخ

  بشارت میدھد ھردم بشادی

  ورود نوبھاران را گل سرخ



 

 

  بدین رنگ چو آتش بر چھ ماند؟

  لب و رخسار جانان را گل سرخ

  ش مینمایدز این سرخی رنگ

  خجل یاقوت و مرجان را گل سرخ

  مگر با خون بلبل کرده بازی

  کھ رنگین کرده دامان را گل سرخ

  بھ صحرا دیده گویا مرگ مجنون

  کھ شق کرده گریبان را گل سرخ

  چسان کرده چراغان ربیا بنگ

  مزار شاه مردان را گل سرخ

  یده شاخھ آزاد صحرازگ

  نخواھد قید و زندان را گل سرخ

  رو سرخ روی و سر بلنداستاز آن

  ندارد چسم احسان را گل سرخ

  داغدار است" کوھی" دلش مانند 

 کشیده رنج ھجران را گل سرخ
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