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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

  
  اهللا وثوقنور
  ١٣٨٧ حوت ٢٨
   ٢٠٠٩ مارچ ١٨

  
  

 

 ی نوروزيۀدــه  ــ انتظاریگلو
  
 

  گندمیهوا
  ابری گندم کن ادني دیواــــــــــــه
  ابری مردم کن اني به ایکر فیدم
 ی به چشم خود نداری اشکرــــــاگ
   ابریور خود را گم کن اــ گنجاياز

 
****** 

 

  انتظاریگلو
  پاره گشتهارمياغ دــــــ بدل

 ارم پاره گشتهـــ سال پبسان
  نوروز برگرداي بی رفتکجا
  انتظارم پاره گشتهیوــــگل

 
****** 

  

  موجیهمپا
  سخن گوايدر  از ساحل نه از نه
  سخن گوداي ناپیاــــــ از ژ رفنه
  شویـــــــــ موج زندگی همپاايب
 ردا سخن گوـــــ فشي رنگ روز

  
****** 

  

  احساساطلس
 ؟ بازی کشی دل پا می از کوچرا
 ؟ بازی کشی مايدر ا را زـــ پچرا
 س احساس مردمــــــــ بر اطلچرا
 ؟ بازی کشی مپاي چلیـــــــ آسانبه
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******  

 

  اللهگوش
  استزيرچه نرم خــــ نور گیصدا
  استزي در ستیاهــــــي با سیديسپ

  گفتی سوسن به گوش الله مسحر
  استزين که دشمن در گرــک شاتما

  
****** 

  

  شبۀدجل
 ؟شد  تو کجای رنگ صداسحر
 ؟شد  تو کجای پایاــــــ جنشان
  شبۀلــروب دجـرق غـ غشدم
 ؟شد  تو کجایزاــــــ جانفطلوع

  
****** 

  

  جوکي از یآب
 ؟مي جو نگردکي از ی ما آبراـچ
 ؟ميو نگردــ همباور و هم خراـچ
 ؟ميزيون هم برــ که خديگوي مکه
 ؟مي رو در رو نگردنهي با کراــچ

  
****** 

  

  دلعرش
 اني تازه رویرا هواـــــ صحنيدر
 اني بلند آوازه رویوسهاـــــــــــــه
 ر به دست آرش دلـ را ز عیمينس
 انير در و دروازه روــــــ هیبرو

  
****** 

  

 زي خلرزه
  استزي تزي ها مان تدهي چه درـــاگ
  استزي لرزه خینگاه رــــ هنيطن
  رای آتش گرفته گلشنرـــــــــــــمگ
  استزي احساس بهاران اشک رکه

  
****** 

  

  سبزیصدا
 سمن شوايو و شور رــس  نشاط
  شو و سمناسي نرگس و سرود
 ر برآورــــــــ سی دۀ از دریدم

 ز احساس دمن شوـــــ سبیصدا
  

****** 
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  آتشتخم
 مي فصل بهارۀ ما تشنرـــــــــاگ

 ميبار  برگ وی همصداچنانچه
 شقــــــــ مزرع عاني تا درمايب

 ميم آتش را نکارــــــ تخیصدا
  

****** 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


