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  ق وثووراهللاـــــــــــن
  ١٣٨٩ -١-٢٣ سه شنبه

  
  

  

 افغانستان امروز رـشع
 

  حاتمِ لگد  بر  گور
 
 

  باورۀنئيآ
 ندارد  صفا گستر  ِ رـــ  فکیدل
 باور  ندارد   ۀنيئ آر  ـــــــ  ببه

 برادر وِن ـــــخ   ۀ    تشنبرادر
  واهر  و مادر نداردـخ  استيس

 
******  

 

  .. ویچه باز  هربه
 یرنگ باز  بدنـــي ازی بازیهم
 یمنگ باز و  چي گنگونهي انــمک
  دردهديم را درــــــــــ  تِني و ددل
  یجنگ باز با  ویه بازــچ  هربه

 
******  

  

 ه مانددر
 حواستا  رفته ـــــــــ   کجیدينپرس
 استير  ِ ورد  آزـــــ خیم را سرت
 ود را به  آن درـ خی زنیم در نياز
 استي دسِت   سۀدــــــــ  در مانیشد

 
******  

  

 حاتمِ  گور   برلگد
 اري  زنهي جاِن   بچَّه ها  چم مبه
 اري زنهيدل   دم  مالِل  ــ استقز

  اجانبخواِن  ِ    بر  سرنشسته
  اري  زنهي حاتم  مِ    بر گورلگد
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******  
 

  ُسریب
 دلبرگشته    اهِل ُسرُسرارهــدوب
 گشته  دلبر  ُسری از چه  بايخدا
 سو ُعقده ها را  به هری  خالکند
 دلبرا  ُپر گشته ــــــ  از کجندانم

 
******  

  

 یخال از ُپر
  منۀشي  بود  اندیالـــــ از  خُپر
  منۀشي  آِب  معنا  ردهورــــــنخ
 یارين  دریِسرَّم به عمر  ازَسر

   منۀشيپ رـــ  بی  کسی   پنبرده
 

******  
  

 ئِیتشِت رسوا
   مردمینايب  خود وِ   کوریشد
  مردمیاـــــــي    درۀدي  دیديند

  جهلتِیئـــ  رسوا  تشِتِ جنون
   مردمیرداهاـــــ فِ    از بامفتاد

 
******  

  

  ُعقدهعقِد
  سرامدیعِم  خود  وَلو  بود  زبه
 را  روزت   سرآمدـ  چی دانینم
   اعتقادترِ   ِبکِ    نازروِســــع
  در آمددرت  ـــــــ  قۀ عقِد  ُعقدبه

 
******  

  

 استيدستاِن س
 را  ماِ  کس  برده  ز دلها آنهــچ
 را ماِ  مانيزده ا  آتش سانـه ــچ

 استيه دستاِن ســـــ  من  کگماِن
  را اِن ماـــ کنده جشهي و رخي بز

 
******  

  

  هوایبو
 تي بنایپست ه  برــــــچ  از  یارذگ
 تيهوا  ی بو  باال شده راــــــــــــچ
 مرکِب  جهل  ِ    سواری  گشتراــچ

 تيپا  کفش هردوکي به یکرد چرا
  

******  
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  به زنگگوِش
  باور درنگ استنيرچه  بر اــرا  گت

 نگ استس  و داستاِن سُربـــ همدلت
 یبزدا  رهياِه  خـــــــاز نگ   زنگ  ايب
  آدم به زنگ است وِش عاَلم وــــــ گکه

 
******  
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