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 Political سياسی

 
  وثو قوراهللا ــــــــــن

 ١٣٨٩/٢/١٤ ، شنبه سه
  
  
  
  
 

 ر امروِز افغانستانـشع
 

 
  استي سِیساق

 
****** 

  

 گانهي  بموتر
 ميديمرداِن رش ه ــ کیپندارب

 ميدي را کش یئجدا  اِنـــــباتو
 مي گشتانهـــــگي ب موتِر سوار
  ميديخر  را به جاِن خودبالها

 
****** 

  

 یناسپاس
   گشته دلبریس  هاارهپکي رــاگ
 گشته دلبر  یاسپاســـــــ نِ رياس

  نازشیني  را کرده هروجهان
    گشته دلبریراســــموکي د ُبِت

 
****** 

  

 يی جدافصِل
 است  نازِ ناز  یئداــج  فصِل بس ز

  دراز استهاـــــــتي جنا وصِل  شِب
 گشته بسته سو َدر زهر را  یودـــخ
  است  بازرهيچه غ  هر ی بررویول

 
****** 
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  بستهِیدرها

  احساسم نشستهِی رویردــ گچه
 خسته و را زار  چهره هانمي بکه
  گذاردی که دل پامیئسو رــ هبه
   بستهِیز درهاــــــ به جابدي ینم

 
****** 

  

 استي سِیساق
  کرده  مستتیپست  ِی بوهـچ اگر
  پرستت درتــق  سرِ  نشَّـه   شده
 استي  سِیه ساقـــــک  ترسم  یول
   دستتِی  روی آِب سردزدـــيبر

 
****** 

  

   ُمردابِفيحر
 آبه  دِل تو   یـــــ مردگ ِیبرا
   هرچه  ُمردابه  دِل توِفيحر
 یزندگان  یگلو از رفتهــــــگ
   دِل تو همدسِت ارعابهرــــمگ

 
****** 

  

  جانِیبال
  دلني گشته ایبهار دي گوی مکه

  دلني گشته ای  شرمسارتگرِگ
 زيئ  پایامردـــــــن   همدسِتشده
   دلني گشته ایارــي  جان  ِیبال

 
****** 

  

  ی تجارِیکشت
  دلني گشته ا یرارــ ف ِیرارــف

  دلني گشته ا یرارــ ق ی  بنماِد
 چه آهست  درِد هرِني چسوارش

   دلني گشته ا یارـ تج ِی کشتکه
  

****** 
  

  غربتسلوِل
 یئ رها خاموِشاِديرــــــــف  منم
 یئ جدا ِیوانــــــ  چنِگ   ناجز

     درسلوِل  تنِگ غربتفسردم
  یئ آشناري ضم ی ا یئاـــــــکج

 
****** 
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 یدي تبعنسِل
 مي بگویدينوروز جمش از هــــــچ
 مي بگویديساِل خورش  ازسانه چ
  درهمه عمریاهيس زــــــــ جدميند
  مي بگویدي نسِل تبعنيا رـــــــ بکه

 
****** 

  

 ی شادمانرنگ
  گرفتمِر  دل  پهلوـــــــــ  بحکناِر
  گرفتم خوی شادمان  رنگهــــــب
 مردم مهِر  پاِک چشِم از ري  غبه
   رو گرفتم دميچه که د هر  ازمن

 
****** 
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