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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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 Political  سياسی 

   

                                                                                                   
  
  

  نوراهللا وثوق
٣٠/٠١/٢٠٠٩  

 
 

  جانانهیليس
 نوشت   سر گذشته از  رونــسخ
  گذ شته که آب از سر یني بیـــنم

  گفتیاانانه ــ   جیلي   سبگوشم
    مصرف  در گذشتهخيتار را تو

 
****** 
 رياس

 ميم   نشتر نبودــــــ در چشم هاگر
 مي  هر   در نبودیـــــرانيح  نيچن
 ی هوشديو  دـــــ می سری بوداگر
  مينبودکر  ور وـــــک  دست  ري سا

 
****** 

 ی شرمینم
  بام و در سازرت ــــ فکرانهي وني ابر
  دگر سازیزيد چوــخ  و زی خود آبه
  شویزم  خودــــــــــ     بۀ   سازنددال
   به هر سازی رقصی که می شرمینم

 
****** 
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  غزهۀغزو
 ؟مي سپاری   چه منزل   می وادنيدر
 ؟مي سپاریل   مـــ به باط حق را چرا
 ميديدزه  ــــــزوه را در  غـ  غثيحد
  مي سپاریه رو  دل مــــاز چ کافر به

 
****** 

 اني کاودرفش
 ميخنجر نسازر چنان  ـ را  گزبان
 مي از مشت دل   سنگر نسازرـــاگ

 ستي   از آن ما نانــي   کاودرفش
  مينسازو  آهنگر ــــ خود را چاگر

 
****** 

  ضحاکچنگ
 ؟ی بر نگردودـــــــــــــ خۀشير  بر چرا
 ؟ی  نگرد    باوررِه  ردــــــــــــــ مچرا

 در چنگ ضحاک ت ا"قارن"و   "قباد"
  ؟ی آهنگر نگرد" کاوه "ون ــــــ  چچرا

 
****** 

  اقبال بالبال
 مي و تو  گر  که از اصحاب رازمن
 مي سر نبازاــــــــه" بولهب" ی پابه
 مييال     بالــــــــــــــــ اقب تا  بالبدا

  مي که شب را پر نسازی روزخوشا
 

****** 
 یناتن

 ؟مي  صرصر نساز خود را  چنانچرا
 ؟مي پرپر  نسازه رو ــچ را  از خزان

 دي باشي  پرــــــــــگي پس  رسم دنيزا
  مينساز را سر یر ناتنــــــــــــــــه ايب

 
******  

  و سنگرزيخاکر
 مي نگرد  هر در ۀردـــــــ  تا  بايب

 مينگردزنا ن  را  پر ــــه  رکالِه
 مي  باششي  خوزيرــــــ  تا  خاکايب
  مي سنگر نگردی اگانهير بـــ هبه

 
****** 
 آواره

 مير که همباور نبودـــــــ دشمن گبه
 مير در نبودـــــــــــــ هۀ  آوارنيچن
 مي را رو نمودیا خود گر لحظه به
  مي  نبودگري  دۀظــــــــــ  تا لحیلو
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****** 
  خنجرۀغيت

 ميدير کشـ  ساغاــ هدهي اشک  دز
 ميدي  نشتر کشۀغير سو تـــــــ هبه
 مي که ما از سر کشانيی گوی مچه
 ميدي  را  سر کشیر ناکســـــ هدر

 
******  

 
 پانوشت     

 گناهي وهر روز مغز سر دو انسان بدهييرو  اوۀشان مار در دو  ستمگر بود ویساالرهپ اند که سآورده : ضحاک
 ی ساخت و مردم را بر آن داشت تا با همدستیقارن  درفش  آهنگر پدر قباد وۀسر انجام کاو .مار وراک آن دوخ

 . شدنيو چن او ضحاک را بر اندازند
 


