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  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
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 Political   سياسی

  

  وقــــــــ وثنوراهللا   
  ١٣٩٠-٢-١  ــشنبهپنج    
 

 
  

  ورسي لِ ريگ
 

 
  

 جبر /یوا / اکس
  استزيي تمی ما بۀ ساداهــــــــــــنگ

  استزينه بفت  رعشه دار واــصداه
 دوران  جبریوا ر اکس وـــــ بنيبب
   استزيست  بای مساونجاي صلح اکه

 
****** 

  

 جذر
 دنديدم سو  هوس هرپوري شبه
 دندي وزی طوفانها که در آنچه

 هني بر جان م چنان   آنفتادند
  دنديرا کش ما ذر مردم ـــ جکه

 
****** 

 

 ی انحصارديد
 ستي در چشم ما زانرو بهارواـــه
 ستي ما انحصاریکي رـــ هدي دکه
 مينيب  وميئ خود آ به  تا را داــــــخ
  ستي که پشِت پرده جارهاي بازهـچ

 
****** 

  

 کر  وکور
 اري ی اشد گري دني زمرــگيد  زمان
 اري ی اشد رــکي پیب  در وی ب سخن
 روشن وِش باز وــگ چشم و  ازغيدر
  اري ی در هر گوشه کور وکرشد آکه
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****** 

  

 *ورسيل ِريگ
  را عوض کنرتي وزديوــ گی مکه
 عوض کن را   رتـــي باال وز یکم
 ورسي لِ ريمبادا گ راموشتـــــــــــف
   را عوض کنرتيمس و ی آخوده ب

 
****** 

  

 من  ویقالب تو
 مينو به هم همسو بگرد زـــ کايب
 ميردــ آن پهلو بگ پهلو به  نياز
  دوستی ایبمن قال  ویقالب تو
  مي بگردروـــــکي که تا یئ رابده

 
****** 

  

  مدهوشملت
  و نوش بهتری ناخانهي منيدر
 هتربوش ـــ جالهي همپی هم ابه
 ذرـ بگشهياند  و از ی از راايب

  وش بهترــــــــ ملت مده بسان
 

****** 
  

 یموکراسي دۀنئيآ
 ستيموکراسي دۀنيئ آنـــــــــــــوط
 ستي ناسپاسیئچه گو  هرني ابجز
  که در هنگام سودا نـــــک  ینگاه
  ستيناس و  یرســ همدل چیشراب

 
****** 

  

  کلفتگردن
 ميردن کلفتـــ و گرتي با غبس ز
 مي جفت جفتی مردري هرچه غبه
  بادۀـــــــــــــچي ما بازماني اشده
  ميه که گفتــــــ ما هرچ ني ببماند

 
****** 

  

 رياس
 ميسرگران  وجيگ و  مغروربس ز
 ميانـــــــــــــزم ی بتهادست رياس
 شقاوت  شوم ۀلـــــــــ شوق شعبه
  مي فشانیان مـــــ جی هربتی پابه

 
****** 
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  عشقکانال
 تيصفا  مهر وۀ سامان  شد هــچ
 تي افتاده ابزاِر وفاارـــــــــــک ز
 یه رو کانال عشقـچ  از یرينگ
 تي هارندهير گــــــ مگردي گینم

 
****** 

  
  .  استReverse" ريورس"عاميانه از کلمۀ انگليسی تلفظ " ليورس*  "   
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