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  وقـــــــ وثنوراهللا

 ٢٩/ ١٣٨٨/١٠  
  
  
  

  کابلِ  دفاعی بِ به مردم
 
  

 اهي سلسِت
  
  
 یاهي س گرِز

 نجايدور  ا    ازرسدي   می دودچه
 نجايرا کور ا  هادهيرده    دـ   ککه
 یاهي سِ رزــــ دسِت   کوبِش  گز
  نجايه   نور اـــ  رنِگ  هرچدهيپر

 
******  

  جهِلقطاِر
 دهي رسی کنسوي   سالم  به اسحر
 دهيوپه ها  در  خون تپـ  کیصدا
 ميوانـــ  دل را   بخِۀ   تا سورايب

  دهي بررمز ـُهِل ما  تـــــ  جقطاِر
 

******  
 

 جنون
 نجايه جوالن دارد اجنون در جاد

 نجايراوان دارد اــ  فیّـَّفش َکش و
 تو جهِل  من و ِۀـــــــ  شاخینگفت
  نجا؟ي دارد اماني به ایوندي پهــچ

 
******  

 ِري اساطساطوِر
 مي  کاِت کاتهني رنِگ  ِمهِر مز
 مي الت  دسِت   دلبازاِن ماِرــــــق

  َجنگۀلـــــشع  مارِقي   بنشاِن
  مي  ثباتِرياساط ِ ورـــــــ ساطکه
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****** 

 زيعز
 است زي عززديکه خون ر  هرنجايدر
 است زي عززدي درآمني رنِگ   کهـــب

 یديبا پلو  خودش را ــــــــــــ کیئبال
   استزي زد عزاِن   ملِت ما ــــــ جبه

 
******  

 اهي سلسِت
 مياشِک  حسرت را سپاه تو  ومن

 مي آهراِز  دود ــــــــــ   سرفستوِن
 روزانــــــــــ آتش ف ِۀ   کورذغاِل
  مياهي س     روشِن  لسِتاِميـــــــپ

 
******  

   شعله هاشعوِر
 ستيزبان روزان راـــــــــشِب  آتش ف

 ستيانيدر دِل  ارگ  آش ک  راـ شکه
 کابل ِر ـــــــــــشه  ِی  شعله هاشعوِر

   استی را   نشانی    گواهنجاي انيقي
 

******  
 اليو واِیبو

  امشب دهيِر   سحر ترکــــ   فکدِل
  امشبدهيد شعله ها  را خواِب  که
   بلند استاليواو  یبو  سو رـه ز
   امشبدهي کابل به خون غلت رــمگ

 
******  
 سرچشمه

   که  درد اندود گشتهی  گفتنـــوط
 گشتهود  ــــــوِد او  نابــــــتماِم   ب

 دلوشِک ـــــــــزباِن گ    از دميشن
   آ ب ازسرچشمه گل آلود گشتهکه

 
******  

  دروغدوِغ
  دودندِی  بوِچيگ  و   گنس رچهـــــاگ

  گشودند را یـــــــــ و  بساط نشستند
   شان ۀ  دستیاوِن   بــــــــــ ه اِنيم

  ساده سودند چه  صاف و  رایدروغ
 

******  
 چشم خاِر

 مي بس بر جهِل خود اصرار کردز
 ميکرد بار را  ینردن   دشمـــ گبه
 ميئ غنچه هااِر  چشِم ــــ  خانرو از

  ميوار کردــــــ را خیکه  ناِم گلشن
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