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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

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Political  یسياس

  
   وثوقنوراهللا   
   ٣٠/٣/١٣٨٨ 
  
  
  
  

  

  کرگسانتالش 
  
  

   دندانیدندان رو
  مي گذاری م جان   از هيما  یاپيپ

  مي گذاری آسان م چه  کن  تماشا
  گرفته را  ما ع طم   درِد   چنان
  مير گذای م دندانی دندان روکه

  
******  

  

   ترورجلودار
  یبوف کور دودمان   از  مگر
  ی نور  از سروِد نسلزاري بکه
  ی شام شوِم وحشت خو گرفتبه
  یدار ترورلوــــج  را   یديسپ

  
******  

  

  رتيغِۀتلخ
  یابي بار  یــــاپيپ  را   تيجنا
  یابيادبار   ني ازی رهکارچه
  را  که خودرتيغۀ ـ تلخیرندا

  یابي ما بار ردنــــــ گیبه رو
  

******  
  

  نوار کهنه
  سرورنگردد سر و  پا  یب سِر
   رهبرنگرددیسر رهزن  هربه
  ی دل مبند ناني ا یقيموس   به

 نگردد سر    ردمـ کهنه هنوار
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******  

  

  یمنف  ومثبت
  ی خوانشيمنف   و  مثبت   مــنوشت

  ی خوانشيرا م  ها گرگ  کيکاي
   شکۀ شي اندــــــــۀ  مشاط  اال  
  ی خوانشي  خوشي به کرا ما چرا

  
******  

  

   لرزهتب بستِر
   چون باد صرصر هرزه گشتندچنان
  لرزه گشتند  تب   را بستِرنــــــــچم
   ره سپردندی رنگِ مــــّــــــــ ُخیبسو

   شرزه گشتند  یرهاـــــي ش  شغاالن
  

******  
  

   فکرانسحر
   ورشکستندیتـ که گفشاني اندشب
  را پرشکستند ران ماـ فکرـــــسح
  دنديدد که د  وويه دـ هرچی پا به
  سرشکستند  را یملت رورــــــــغ

  
******  

  

   فرداهاسوي آن
   آرزو را آهكشانيمانــــجه

   و عارفانيم عاشقان  ضمير
   کنی دل را همرهی کشتايب
  فرداها برانيم   تا آنسوي آه

  
******  

  

   اشکیمسافرها
  فغان است  فرودگاِه   باند  دلم
   آتش را زبان است یماي پهوا

  ناله  نازش اشک ویمسافرها
   ارمغان استیبو  زی خالدلم

  
******  

  

    عشقِیئگوال
  ماند   بجایني از تو آه زخم پس

   بجا ماندینيسنگ سرِد   سکوِت
    عشقِیئ سِر گوال  مَتکر کرد

  ماند بجا یني رنگ یها غم  مرا
  

******  
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  شي خوزيخاکر
  مي هر در نگردۀ خوش گر بردچه

  ميپرنگرد رگسان راـــــــ ک تالش
  مي باششي خوزيرـــــــــال تا خاکه
  مير نگردــــــ سنگ گراني د یبرا

  
******  

 
 


