
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 
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  افغانستان امروز رـشع
  
 

****** 
 
  

  تي  جناِسيسرو
 

****** 
  

 یليس
 به تکرار  رادميردن امــ  گبزن
 ان وار عاشقِی به رویلي سبکن
 تي جناِشيتشوِع  ـــــــرف ِیبرا

   بردارشيراِه خو ز  راصداقت
 

****** 
  

 ی آزادفرماِن
 را  خوگانهيب    دسِت هرفشارم
  دورو راِیربان صداهاــ قشوم
  به تکراریاريرماِن همـــ فدهم

  را  عدورورِد ــــــ فتنه پسراِن
 

****** 
  

  وفادستوِر
 کردما انصاف ـــــــ وفِ به  دستور

  الطاف کر دمیخود که جز  هربه
  بودیا اهِل  دلـــــکج   سر هرزدم
  ا صاف کردمر اـــــــ  راِه  شمسِر
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 یاري نقِش
 ميزيبر  ر ایطرِح کار اـ  تايب
 ميزيبر  رایاري دشمن نقِش به
 مانيِر  اــقمِع  فک   قلع وِیبرا
  ميزيبر  رای دارهي  همساــــِيپ

 
****** 

  

 تي  جناِسيسرو
   گواه استهي همساواِرــــي و ددر
 پناه است ها رايودسرــ خنجاي اکه
 تي  جناِسي سرو   دوِرِیراـــــــب

   ِاستاد گاه استنــــــي من بهتردِل
 

****** 
  

 اشتباه
  منزل گناه استني به ایئهمآوا
  اشتباه است سپردن وـــکي  نرِه
 آِه دلها   به  اشک وی  حتهــنگ
  اِن چشِم راه راه استـــ جِیبال

 
****** 

  

  آتشِليس
 ید  از نگاهزيرنخــ  بیئصدا
 ی دل گواهنير تِب   اــ  بنمينب
   آتشِليز دسِت  س ده  اتمــنج
  ی اله اـــــي  ی اله اـــــي  یاله

 
****** 

  

  موَفقمرِد
 ق شو  دِل منــــــّـ  مرِد  موَفیکي
 دِل من ِل تق تق شوــدر اه  هربه
  درخشدی که باطل م ی شامنيدر
  دِل من  صبح  مطلق شو گفتههــک

 
****** 

  

    گنِگسراِب
 مي بخاریِر بــ   گنِگ  فکسراِب

 مي خاروستهي چشِم غنچه ها  پبه
 اّما  َسرلشن  درـــ  گري  سِیهوا
  مي  نخارل راــــــــ  گِۀشي اندَسِر

 
****** 
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  تازهزباِن
   ماش همَرِهاشرــمع  شو اشرــمع
  باشه ای  تازاِنـــرا  زب  استيس

 است  چاره ساِز هرچه دردچپاول
   اوباشاراِني ما و خوشا  وشاـــخ

 
****** 

 

  جفاِیبو
 گشته  انبارگلو    دراـــــصداه
 ذاِر  مار گشتهــــرهگ نجاي اکه

  کرده عادتی ما  به زشتمشاِم
 گشته  جفا تکرارِیوــ ب َبس َز

 
****** 
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