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  کابلۀخون خفت مردم در با همصدا
  

  
  برادرمال

   شد  برابرمي   برایر وارـاگ
  را کنم سرمي   عقده هادوباره

  نشانمیگاهم    م  نی پهلوبه
    حضرِت  مال برادری ا رات

 
****** 

  

  جهانگوِش
 ی  از   نهادزديـ   برنخیئصدا
 یداِد    داد   و گوِش جهانکجا
 یراســموکي  د   و ی آزاد شده
  ی را  نمادی  دروغهني منيدر

 
****** 

 

 یفراموش ادي
 زن   آتش به دل آباد  کابلـــــب
  کابل اديبن بن  وخيب  ازن کـــب

 ميئتو هردو باهم  همصدا  ومن
   کابل اِدي  جهان و  راموِشــــف

 
****** 

  

 ی آزادمرداِن
 مي را  نهادیالهـــــ  کاي   دنسِر
 مي نهادی  آزادرداِنــــ ما   مکه
  رای  ملت ود ــــــب  هست وتمام
  مي که شد برباد  دادیچال  هربه
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****** 

  

 سوژه
 ميهاي روِز سۀسوژ   و  است شب

 ميوش نگاهــــ خشکاِر   روبهاِن 
 ؟ مارِتي  ز عمِق حی پرسی مچه
  مي آهغولهي بنيرِض  اــ طوِل عبه

 
****** 

  

  حالوتِنيئتز
 ؟ميکه گو  باميکه گو  ازمي گوچه
 ميارا روبروــسنگ  خ  من باکه

 الوتـــ   حِنييا به  تزـگرفته ج
  ميگلو  دریج آهنگ  استخوانــک

 
****** 

  

 اسِب مراد
 مي نوبهار نيــــدروغ  سرآغاِز
 ميز نفرت ندارـ به جیرهآورد

 ورِشي ما و شور  واديرـف و تو
  ميود سوارـ بر اسِب مراِد خکه

 
****** 

  

  سازجرگه
 ميازي نیردم   بــــ  شوِر می رأز
 مي تازکهي رتيملک غ  ما  درکه
   چندۀرِّــــ  به زوِر  پداني منيدر

  مين جرگه سازچه قانو  هربرغم
 

****** 
  

 ی بندیخال
 اموش شهرمـــ خ  ِۀخسِت  یصدا
 دوِش شهرمگشته بار    یهانـــج
 دي مبند یالـــــ همه خ ني  اديئايب

  وعده ها ُپر گوِش شهرم  ازشده
  

****** 
 

 ی ناجوانسراِب
 مي را   همزبانی    سادگهماره
 مي داستانر ـــ   رستم   هشکاِر
 را کشته ما   ی   ناجوانسراِب
  مياني سهراب ۀيرــــــق   ازمگر

 
****** 
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 ساده  ِريسف
 ميئما راب ،ـــــــ سهۀ  سادِ ريسف
 ميئاــــــــ هنهي تهم  از  دامِن ولو
 راِن غفلتـــــ بحۀدي خون خسپبه
  ميئاــــــ بهیب  ِري را   اساستيس
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