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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

   
  نور اهللا وثوق    
   ١٣٨٨ ثور ١٦   
 ٢٠٠٩ می ٦   
  

 
 
 

   سورهانايد
 

****** 
  

 راز  ورمز
 مي را گرفتیناز ان ـــــــ پنهره

 مي را گرفتیراز  رمز وسراغ
 مي تشنه گشتیني سرزمخونه ب
  مي را گرفتیازي سو امترــه ز

 
****** 

  

  آزادبازار
 ميتم را گرفت  و  هر کمحساب

 مي را گرفت ان گندمــن  مردم ز
 ازار آزادـــــــــــ آتش بدود ز

  ميال مردم را گرفتــ حیحساب
 

****** 
  

 زاي وفکر
 مي نکردیئرا تماشا  خود دل
 مي نکرديیايؤمرز ر در گذر
 ميدار  نهيئ آ دني د یواــــــه
  مي نکرديیزاير وــ فککنيول

 
****** 

  

 هني مروان
 ميبرد تو بس که اهل خورد و  ومن
 مي خوردشي خوليرا به م   خودسر
  را یا   آزاده نـــــــــــــهي م نروا
  ميسپرد آتش  و ن ــــــ آه  دست به
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****** 

  

 ناسورهايد
 دمي باتور ندیکي  اندي م نيدر

 دمي شان سر ند تک  تک بکار
 شنديخو راض نسل ـ انقفکره ب
  دمي ندناسوري که دديوـ گی مکه

 
****** 

  
  
  

 يیاي مافگروه
  را تماشایئ جدايیزهمسو
  را تماشایئارواــــ ن کمال
  بازار آزادۀ حلقردـــــــبگ
   را تما شايیاي مافروهـــــگ

 
****** 

  

  فردادل
 را  چشم خود آور خداشي پبه

  محبت را صفارانــــک تماشا
  بکش بر دور ظلمتيیپايچل
   مارایرداـ دست آور دل فبه

 
****** 

  

 ی بومفرهنگ
 نمي را نبیئ آشنای درد به
 نمي را نبیئمرد خدا  یکي
  محبتی بوم  فر هنگايا

  نمي را نبیئ پای جاتيبرا
 

****** 
  

  شب آلوددستان
  کردندرا بسته  دست باز مادو
 را بسته کردند  آواز ماز مادر
 استي س ودـــشب آل  دستان به
  را بسته کردند رواز ماــــ بپر

 
****** 

  

 نيقرنط
  غافلم را همرهان  ميگو  هــچ
 سراغ منزلم را  رمي گسانه چ
  نفرتروسي وورشي دست ز

  رده ام مرز دلم راـــ کنيقرنط
 

****** 
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  تنخواهطلب
 را  شما یسودا پشت   رفتمـــگ

 را  شما یها وسـ هی دورزدم
  که پرداختدي الله ها بازخون
  را  شمایواه باباــــــــ تنخطلب

 
****** 

  

   زندهی هامرده
  ها مان خنده کردندهيرـ گیبرا
 ون آگنده کردندــخه را ب  مادل
  مرده بودندیوم دورــ و قنژاد
  را زنده کردند  مرده هاقانيرف

  


