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 Political سياسی

 

 وقــــــــــ وثنوراهللا
   ١٣٨٩ ـ١١ ـ٩ شنبه 

  

  
 روـ کیِ قاض

 

  ما کند رخنهیئرف هواـــــــــــــــــــ به حاي و       رخنهکند اي حیــــــــــــــــــ مبر که زمانگمان
 مبتال کند رخنه  را   همهیــــــــــــــــرگي ت به      زاريود بــــــــــــــــــــــب  دل نيئ آی آب زرنگ

 رخنه  سوا کند ازهم  و  تکهزارــــــــــــــــــه      را  درکي و  زارـــــــــــــــــــــ هِديبلنِد ام  قِد
  جدا کند رخنه بن ِر خود ازـــــــــــــ فکِغي تبه       راماني ایاــــــــــــــــــ نازک گهواره هیگلو

 را حنا کند رخنه  عاطفه پاونــــــــــــــــــخ ز      راه ناله ها در و  ميسر دوش رـــــــــــ ب جنازه
 کند رخنه نچه هاـــــــــــــــــــــ فتنه تن غلباس      چه گلشن را هر رِگ ـــــــب و  بر شهير ز کند

 کند رخنه راــــــــــــــــــــتوآتش چ  و  ماانيم       روزتهيِب ســــــــــــــ صاحی ب  ازدلبپرس
 نه وا کند رخنهــــــــــــ رگ رگ ما رخدرون       رخنه از آنرو از آهنِگ افل ــــــــتو غ  و من
 کند رخنه سرا ماتمۀ اشار  کي  هـــــــــــــــــب      ابدير ـــــــــــرا سراغ اگ  صفا  عشق ویسرا
  دوا کند رخنه را  شيــــــــــــــتشنگ  داغ  که      بت ازان عطش داردــــــــــــــ مح  قتل نسِلبه
 ند رخنه خودش را ادا کني َدونهــــــــــــــــچگ       به خرمن اللهزدينر  که شعله رــــــــــــــــوگ
 کند رخنه  که داغ دلت را دواوــــــــــــــــــمج       شهر آشوبی اژدهاني ازوسالمتــــــــــــمج

 کند رخنه  صدایئاست بالـــــــــــــــکج  هربه      سو هر از جنوب و شمال و شرق و  وزغرب
  ال قبا کند رخنهکي ۀ ودــــــــــــــــــــ به تجفا       و بغدادیوغزن کابل و الُهور دس وـــــــــ قبه
  ناحق بپا کند رخنه  شعله ها که بههــــــــــــچ      رابـــــــــــــو مح منبر بازار و  کوچه وانيم
  کند رخنهشنا واـــــــــــــــــــي به روِد هریگه      هلمند گه از سر و  برآرد  خـــــــــــبل  ز یگه
 کند رخنه  برمال ّزه جفاــــــــــــــــــ به َغیگه       سوزدنواياو روح نۀ  لــــــــــــــــــشع  زیگه
 بنا کند رخنه  یبي عجیاــــــــــــــــــــ ه بهانه      مذهب  ولهيقب تبار و و  تار ام ـــــــــــــــــ نبه
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 کند رخنه هر کجا ه رسد ــــــــچ  هرکه هربه      زــــــــــــ شود هرگیقوم سرش وا نم  و زبان
 رخنه  رها کندتياـــــــــــــــــ به کجی سادگبه      یآشوب  شهِرِیارـــــــــــــــــــــ مشِق شکِرياس
 ل هوا کند رخنهـــــــــــــــــ کنم که به کابگمان       کرد مـــــــــــــــخ کمر  ز باِر کمربند او سفر
 ه را کند رخنهـــــــــــــ هوس هرچنيزم در و       کند پروازی نمقتيرــــــــــــــــــــ آسمان طبه
 کند رخنه کرا اقتدا ا وــــــــــــــــــــــــ کجنيبب      سياضر او گشته حضرت ابلــــــــــــــح  امام
  رخنهکند نواير بـــــــــــــــــسر ه که بر  چها      هي سرماري اسِرــــــــــــــــــي شوِر مشِت شربه

 ه رو اعتنا کند رخنهــــــــــــچ ز   ما ی روبه       ما گروگانششيا رــــــــــــــ گرو همه جگرو
 شنا کند رخنه کور آِیاضــــــــــــــــ به قرا تو      جانا  مخورشيئنکتا   و نکي عبيرـــــــــــــف
 رخنه وسوسه بهرت عطا کند  زارــــــــــــــه      توِر چلتارشِ تار رــــــــــــــــــــ نخ نِخ هاِنيم

 ها کند رخنهـــــــــــــــــــــچ چها و  چها وچها      یني رقصش درا که تابۀنـــــــــــــــ صحدرون
 کند رخنه الها بپاه بــــــــــــــــ چ ما  دسِت به       یاز خبر خال و  مياليخ  و خواب  راِمــــــــــخ

 جهان اتکا کند رخنه جهل  ان ــــــــــــــــ جبه      هيــــــــــــــــــتک  تي عافیبه پشت  داده نشسته
 کند رخنه  ره فدانيکه در  مهره هاهــــــــــــچ      خرگاه  ومهيخ و خراج است   و  باج راِبــخ
 دا کند رخنهـــــــــــــــــــ همه دلها جتن از سر      والن مان کند ج یئداـــــــــــجهِد ج که   نيچن

  رها کند رخنهتياـــــــــــــــــباز کج و  نازبه      است  باز یازــــــــب  یشور شررزا  شرنگ
 را خطا کند رخنه ه نشان ــــــــــــــ کبود خطا      یباز  ویباز  ویباز  و یباز  الصهـــــــــخ

  احساس استِديِح سپــــــــــــــ صبشي روهيعل
  کند رخنهاي سشي گفته براهــــــــــــــــــهرآنچ
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