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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Literary - Cultural  یفرھنگ - ادبی

  
ه نيکی دير از ورود پارچه ھای زيبايتان اطالع حاصل شد بدينخ به نسبت معاذير ت:يادداشت  منظور پوزش ما را پذيرفت
ابو آرو ن جن د از اي وق "منديم تا بع و اشکاالت " وث ا جل تند ت ال بفرس ل پورت ه آدرس ايمي ستقيما ب ز شان را م ًاشعار نغ

  تخنيکی گرفته شود
 AA-AA پورتال           

  
   وثوقنورهللا
١٩/١/٢٠٠٩ 

  
  

   ھلوکاست غزهی ھارانهي بر ویاشک
  نشانه

  
   جنگ جنگ جاودانهجنون
   مارا نشانهی کوچه گرفته
  داد خون و آتشــ امتیبرا

   بھانهردي گی مهيدل ھمسا
..........................  

  
  نوارناله

  
  ميتــــــ از پوشش آمار گشبرون
  ميتــــ از کشته ھا انبار گشزبس
   صد ره درنوار غزه ھرشبدو

  ميـــ ناله را تکرار گشتخروش
...........................  

  
  ري پیدعا

  
   داردريـــ دشمنم شمشاگرچه

   داردري گيی ھوشش بجایول
  مي ھرکس وناکس نگردديمر
   داردري پیلت دعاـ مني اکه

.........................  
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  ی طوبام
  
   ازناله برپاستی صحرا محشرچه

  تــ صحن غوغاسنمي سرزمبھشت
  ار ی   آوارگی وهي    مدميـــــــچش

  تـام طوباس - غم   اگرچه  زشاخ
...............................  

  
   دمیواد

  
  نجايته اـــ بنگاه ماتم گشمگر
  نجاي خم گشته ای قد  زندگکه
  يی مانوایاــ ھرکس به ندمد
  نجايگشته ا - دمیواد -گمانم

.............................  
  
   پوشهي سنوبھار 
  
  زديوارخي زھر دجاــــــــني اويغر
  زدي از ھرچه برگ و بار خويغر
   پوشهيھاران   ســــــ   نوبويغر
  زدي   بانک سار خیــــ خاموشز

......................  
  

  ناي سطوفان
  

  مي گشتزي گرچه ما شب خسحرسان
  ميتـ   گشزي   آرزو   لبریوـــــــزب
     نايــــــــــطوفان س -ورشي  با یول
  ميتــــــــ گشزيي   پای   کوچه ميمق

.........................  
  
   نالهبار

  
  مي نداریاري جھان ی پھنابه
  مي نداری دل زاريیاواـــھم

  ت ما شکستهـــ ناله پشزبار
  مي نداریواريـ دهي تکیبرا

......................  
  

  ادي فرموج
  

  یدي شعله افشان را ندشرار
  یدي آتش به دامان راندشب
  ادي ھمزبان موج فریبودــن
  یديتابان را  ندـــ  آه  شقد

....................  
  

  بشر -شجر-  حجر
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   ودر راوارــي دی نهيـ سیشکاف
   شر رااديـــ بنی   فتنه  یابي که

  ی ھرسوري گشته دامنگشرارش
  شر راـــ را و شجر را و بحجر

...........................  
  
  

   عشقخرمن
  
  ندـــــــــ    راه   دل مارا گرفتسر

  ندـــــــت    منزل   مارا گرفسراغ
   به گرد خرمن عشقیگردي مچه
  ندـــــــ   حاصل   ما را گرفتتمام

..........................  
  

  قراري بیصدا
  
  تهـــــــــ دار  ما  شکسنهيي   آدل
  تهـــــــــ  ما شکسقراري  بیصدا
   استني در آستی دست فتنه چه
  تهـــــــ افتخار    ماشکسی پاکه

.......................  
  

   آشنادرد
  
   و رو کردري آمد صفارا زیکس
   و روکردرينا را زـــ درد آشدل
  دــــ آرزو مان آتش افکنی کوبه
   و رو کردري و فا را زتانـگلس

.........................  
  

   ھوشمندیصدا
  

  تـــــــ   آه ما باال بلند اسشعاع
   چون وچند استی جھاننمودار

   دلی انهي بر رگ رگ رانيبب
   ھوشمند استی را صداقفسھا

...........................  
  

   رشبحصا
  
  داردــــــ آرزو ھا ره ننـــيزم
  داردـــ ازغم در آنجا ره نريبغ
  دندي دور او حصار شب کشبه

  داردــــ فردا ره نی بوشيبسو
...........................  
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   فشانآتش
  

   غزه در گرفتهیاــــاجــ جچرا
  هــــــ غزه در گرفتیاـــي دردل
   کوه  ھوس آتشفشان استمگر
  تهــــ غزه در گرفی سرتا پاکه

............................  
  

   سحردست
  

  تـــــ اسزي ما پادر گری ازکوسحر
  تـــ اسزي خنهي پشت سنگر غم سبه
  اردـــ فشی کس دست سحر را مچه
   استزي ستی شب را با سحر روکه

................................  
  
  ادي فری شهير
  

  دـــ بال و پرشی ما چرا بنگاه
  دـــــــ ھمسفرشی ناتوانی پابه

  ري ماگادي فری ی شعله سراغ
  دــ آتش درنھادش بارورشکه

............................  
  
  یاري ی انهيپا
  
  مــي بر آری خاری شهي تا رايب

  مـــي برآری از ناله و زاردمار
  مــــي تا  دور شھر دل بگردايب

   مي بر آریاري ی انهي از پاسر
..............................  

  
  


