
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  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

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  

  ق وثووراهللاـــــــــــن
  ١٣٨٩ /١ /٢٩ کشنبهي   

  
  

 افغانستان امروز رـشع
  

 

 یناز  نازِیآشنا
 
  

  صفاِیپهنا
 مرُدم  َشو  َشناَور  انوِسيقو اهـــــــب

 سر  صفاِیناــــــ  پهی  زانسوبکش
 ی  دو چشِم   ناتوانِیورــــــــ   کبه
  به هردر را ودـ خی چون روشنبزن

 
****** 

  

  دلهایاگاراين
  رایشر و  آتِش  شور بشوران

  رای افروزان  شراِر محشربر
   دلهایاگاراينن در  ـــــــــ کبپا
   رای  شرشریـــئــ  آشنا اوِجز

 
****** 

  

 انوسيقوا
 ی گردوسيقطره ها مأ  ازسانه چ
 ی گردانوسي  که اقیواهــــخ ینم
 ونديوفان  دِل مردم   بپـــــــــ  طبه

  ی افسوس گردباور ــــــــــ هممباد
 

****** 
  

 اديفر پرواِز
 ال و پر  شوــــــ ام را بیئ تنهاايب

    را همسفر  شوه ایازـــــ  تنهاِد
 اديفر شِم   من پرواِزـ  از  چشنو
  شو کر و  کورِی  گفته همصداکه
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****** 
  

 یگنئيآ
 اراي ژاژ  ی  به  رویلي   سبزن
 اراي  راژيکن   ت  رهي  را  تصفا
    رایگنيئ   آی اشهياندــــ  کايب
 اراي  پمپاژ ژرِف دل   از مــيکن

  
 

****** 
 

  فکرموج
 خون خفته دارم  راِز  درهزاران
   لب   ناگفته  دارمرـــي  زسخنها

 رم  همسفر شوـــ  با  موج  فکايب
   دارم  ُدِر  ناسفته اــــــاهي  درکه

 
****** 

  

 ی نازنازِیآشنا
 ی  نازناز ِی  آشنانياـــــــ   کنيبب

 ی با  سرنوشتت   کرده بازچسان
  تو  دِل ِني کابِر ــــــــــــ  بهنموده
  ی اش را بازسازهره ــ  چدوباره

 
****** 

  

  َپکربوِف
   دو بامندیر روـــ   بوِف َپکدوتا
  مان   تشنه کامندی خوِن هردوبه
 چند ه ای مرد آهنِگ   سروِد مــه
  اِم   تمامندـــــــخ ی  زندگِشي پبه

 
****** 

  

 اختاپوس
  گشتندوسي   خود   ازان مأِن آاز
  را   پابوس گشتندگانهي هر  بهــک
 حبتان   موِج  آغوِش   مــــ جبه
    اختاپوس گشتندِنيکم   ع  ازمــک

 
****** 

 

 رهيش
 دي حالر  از تباِر اهِل ـــ   گشما
 دي وقاللي در  چند  وچوِن قچرا
 ی  کلَّه خامی  ناکرده کارراـچ
  دي مالرهيرا ش  هرچه سرِیکدو

 
****** 
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 ی دورهملذِت
  رایکم  ویادي  زی آرشي  پچه
  رایه مزاِج دمدمــ  سو نکي به
 يیم و غمِّ جداـــــَج  ِجي   گیشد
   رای لذِت   دور هم یدـــــــــيند

  
  

****** 
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