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 Political  سياسی

 
   وثوقوراهللاــــــــن  
  ١٣٨٩ -١-١٢ شنبه پنج   

  
 
 

  بهء داــاه
 

 کابلِ   شهرِ  زنانوهيب
 

 

  مردمآهنِگ
 اري  زنِگ  مردم را  بزن یـــــــاپيپ
 اري  سنِگ مردم را بزن هــــــني سبه
 یرقص بیخواهي که میساز  هربه
  ارينِگ  مردم  را بزن ــــــــ  آهفقط

 
****** 

  

  دالِیبو
   استشخنديِح   رــــــــ  صلِ   از  نانخبر
 چند است صف مصاِف چون و  اندرصف
    جنگِۀاِن    سفرـــــــــــــ   از  زبدميشن
  بلنداست سو رــــــــــ  تنِد  دال هِی   بوکه

 
****** 

  

   موشکِخيتار
  شناسدی  موشک  مـِخي  تارمرا
  شناسدیتک م  رمز و راِزهرز

 کابل شهر   ِیهارزـــــ پس لمرا
  شناسدی شک می ب هـرانيو مرا

  
****** 

  

 عروسک
  شناسدی شک می ب وهي ب  هرمرا
  شناسدی   موشک میوـب  ا ازمر
 یازـــــــب داِنيم    درهيهمسا مرا
  شناسدیروسک مـــــ عنواِن عبه
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****** 

  

 بدلکاران
 ميئام   و ننگ  ماــــــبدلکاران  ن

 ميئ  جنگ  ماِیاده هاــــــ  جقيرف
  دلِی   ُپسِت   َپستِمي  تقدِیــــــــــپ

  ميئ را  زنگ  ماۀ  ایخان  هرِ در
 

****** 
  

 یفراموش
 ميئ  ماادّي    شِۀلــــِب  شعشتا

 ميئ ماادي  بنینماد   جنگ  ب
 ون شناورـ  کابِل  در خیبرا

  ميءما ادي  غم   را یفراموش
 

****** 
  

  انفجارجنوِن
  از رهدي  آیارــي    که   یمپندار

  از  ره  دي   آیبهاروــــــ   نِدينو
    ماۀي  همساۀياـــــــــ   سِیسو ز

    از  رهدي آ یارـــــــ انفج  جنوِن
 

****** 
  

 طاني شِخشا
 داي گشته پانــــطيش ِخ نشاِن  شا

 داي ن گشته پماي  اانــــــجت  ِیبال
 دي  بپرسیابانيرِگ  بـــــ  گنياز
 داينسان گشته پ  ِاکبارهي سانه چ

  
****** 

  

 یواه
 ميري نگی رسم  و رِه   واهراـچ
 ميري  نگیاهـــــ  راِه   دل آگسِر
 ل  آلودــ که از آِب گی شرمینم
 ميري نگی  ماهرانــــگي   دِنبسا

  
****** 

  

   راکتباران
 ِم مردم  تازه  گرددــــ تا زخبپا

  آوازه گرددو  بلند ـن   ازجنون
 اران  راکتــجر ب   جرِیصدا
  اندازه گرددیدروازه ب رـ هبه

  
****** 
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 ني پسسوِز
   رانيب  راهدگاِني   دی کردهــچ

  راني اصِل داي به دنیَبَدل  کرد
 یريود سر بزـ  مردِم  خِشي پبه
  رانيه رو سوِز پسـچ   ازیديند

 
******  
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