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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 

  
  وقــــــــــــــ وثنوراهللا   
  ١٥٫١١٫١٣٨٩  ــجمعه    
  
  

 

 رهــ قاهداني مزيبه نسل رستاخ
 

   آتشۀانيتاز
  

  شورصف
 جاودانه  قشنِگ ِ ري تصو هـــــچ

 واِس هرچه خانهـــــــ قاِب حدهش

 صف شور  کرده جا وا درفرشته

   زمانهِ وــــــــــــي دبِتي هشکسته
 

****** 

  خود آغشتهبه
 دي داراري  یواــــــ هِیبو  شما

 ديدار ارـــــــ با نوبهاران کشما

 دي را به خود آغشته کردیجهان

  دي دارداري د چه دل هر با  شما
 

****** 

 ی خستگ دسِت
  ازان وِح صدا شان قط کند   قط 

  نامه هاشانی لرزان گشته قطعکه

 ی  بازِ داِنيمه در کـــــ یني بینم

    پاشاندهيزــلغ  ی   خستگزدسِت
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****** 

  هاقدنامه
 شانقدنامه ها ني ازباردي مهـــچ

 امه هاشانـان جـان به جـ تیبال

 داستي پیدايا پــــ نامه هیبو ز

  خامه ها شان خم گشته خراِم که
 

****** 

  هواِ رخسار
  رنِگ رخساِر هواشاندهيپر

  پاشان حواِس نابجا شانشده

 در تزلزل  در تزلزل تزلزل

  نامه شانعــــ قطۀوستيپ  بود
 

****** 

  صالبتداِنيم
 دياريب رو البت ــــص داِني مبه

 دياريازو بــــــ جنِگ دل بیبرا

 زدي شان آتش نخ  پوِکسنِگ ز

  دياريابرو ب لِب  بر م ــــ خچرا
 

****** 

  نامبارکچشِم
 چشِم نامبارک رسد زـــــ تی مکه

  لکرتشياِه غـــــــــــنگ  برفتاده

  هوششیرو رق ازــ عزديريهم

   چکچکوستهي تان پیزچکچکها
 

****** 

  هااوهي دهاِن
 ديبسته کرد را   هااوهي اِنـــــــده

 ديخسته کرد گنس و  وجيگ  رابال

 احساس  خوِن عشق ویت همدسبه

  دي دسته کرد، را دسته دستههوس
 

****** 
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 ستنگ
 گوشه سنگ است  که در هریداني مبه

 قشنگ است  وبايز ه ـــــــــتان چنگاِه

 هاتان  لحظه  روِشـــــــــ پرخ یصدا

   ستنگ استزدي خیم  که یئسو زهر
 

****** 

  آتشۀانيتاز
 اشقانهـــــسرِخ  رود ع سروِد

 انهياِن آتش تازــــــــج  برزده

  نفرت تانی شعله های هکشد

   زبانههايوانـــــــــــ ناجکاِخ ز
 

****** 

 ی ال ابالگروِه
 دي رابرانی فکِر خالدانيزم

 دي رابرانی احتمالیالـــــــب

  هاتاننهيئرِت آـ سنِگ نفبه

  دي را برانی ال ابالروِهــــــگ
 

****** 

 کالفه
 افهي ق یواليـــــــــه زا  ديمترس

  الِف الفه رشيبز  سرِ رورــغ

 دور  ازدي گوی خسته اش منگاِه

  شده مثِل کالفه م ـــ سر در گکه
 

******  
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