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   وثوقوراهللاـــــــــــــــــن
 ١٣٨٩/٢/١ ، شنبهچهار

 
 
 
  

 افغانستانِ  امروزِ  رـشع
  
  

  ینامردقطِب 
 

****** 
 

  دلِنيبال
 گرفته ا   پ   درِد   وجدا ندوباره
 گرفته   در  سکوتم   جا  یئصدا

 من  دِل  ِنيــــــ  بالِیرو  نشسته
 گرفتهِر  مرا  باال ــــــــــ  فکسِر

  
****** 

  

 ی فورانخصلِت
 مي، نشان رتي  غۀ   شعلوِهــــــک ز
 مي نشانیدر اوِج    ذلت  م  راـــــت

   ماِیورانــــــ ف از  خصلِت بترس
  ميآتش فشانکستر  اــــــــــ ما  خکه

 
****** 

  

   ممنوعپرواِز
 ميئما  همچون شما   چون ما وشما
 ميئمشا  ِیسودا  در  بنِد  راـــــــچ
   پرواِز   دلها   گشته ممنوعوـــول
  ميئ تا  آسمان را  در گشا وشاــــخ

 
****** 
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  آراجهان

 ميباشِد  پرواز ـــــــــــــ  تا  شاهايب
 ميباشِر  باز ـــــــ  فک ِی  آراجهان
  مرِگ استِی نشستن پا اِمــسرانج
 ميباشاز ـــــــــــــ  آغاي ب را ستادن

  
****** 

  

  فکِرنگاِه
 ؟یک   بسته تاتي روهــ  بايدن ِ در

 ؟یک   تا  آهستهیدگــــــ  زنرونِد
 را  خودِ   ده  نگاِه  فکریانـــــتک
 ؟یک   خسته تایئروااــ  دسِت نز

  
****** 

  

 سرگردان
 ميئ  هواداِني سرگردان   به مهــچ

 ميئا و  ما کجاــــــ در  کج یجهان
 رفتندــــــــپرگ ها  اوِج  کهکشانبه
 ميئپا  دست وی بۀبست وــــت  ومن

  
****** 

  

  ذلتبمِب
 ميري بگ سر       پرواز را   ازايب
 ميريبگ   سنگر  ی زندگ   اوِج  به

 ؟رتي حکنِج    دریکه ب   تانشسته
  ميري  در  بگ ذلت     از بمِب چرا

 
****** 

  

 ی نامردقطِب
 چند است  چون وی جنوبِ  مرزِ سر

 است  بندِديق در یدگـــــــــزن  شماِل
 سو ز هر  یامردــــــ قطِب   نغباِر

  است بلند هوِش ما  مرِگ  ِیراـــــب
 

****** 
  

  ناِزآواِز
 یئ  رنِگ   باِز همگراباي زچه
 یئهمگرا ظه سازِ ـــ   لحِینما

 پروازود هنگاِم  ــــــ  بیئتماشا
 یئهمگرا ِ  ناز آوازِ ِ رـــــــــپ                                                        

  
 

****** 
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 ی دارهيهمسا
  استیدار  هي از برکِت همسانـــسخ
  استیگوشه سار هر ارـ انفجِیصدا
  نفرتبمِب وشه ـوشه خـخ سو  هربه

   استیرارـــــــ قی بِی کوچه هانثاِر
 

****** 
 

 هي گرارغواِن
  استیبهار اـــم  چشِم  دشِت ازانرو

  استی جارهيغواِن گررا سو  هرکه
  ما ۀود نالــــــــــــــــهست و  ب  تماِم
   استی دارهـيهمساِ    سرراِتيـ خز

 
****** 
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