
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  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

 
   وثوقنوراهللا   
    ٢٠/٤/١٣٨٨ 

  
  
 

 مار رهـبرج ز
 

 
 چنگ استقالل

 مي گشتاليس ر شب ـچنان در بح
 مي بال گشت  را یـبردگ موج  که
 ميارند  ی آزاد به  یکار  و سر

  مي از چنگ استقالل گشتخالص
 

******  
 

  آتشتخم
 مي سمپات گشتیگرير بازـــــــ هبه
 مي مات گشت  آتش مــــ تخ  کشِت ز
 ست؟ي نی زندگ ی برا یُبرد  راـچ

 م؟ي کات گشتیرنگ هست  ازچسان
 

****** 
 

  شهي اندديد
  ندارندشهيجفا پ زـ جشهير ز
  ندارندشهي دل ر تخِم از اي و

  همسنگرانندچنان را  رـتحج
   ندارندشهي اند دـيد  که تاب 

 
****** 

  

 الؤس
  کوی غمی بِدي کوچه امنيدر
  کویکم  را  تيجنا   ِیادـيز
 یالؤ س  دارم مناني اهرنياز
   کوی آدم نشاِن   و ُوــ ک شما
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****** 

  

  نداسلطان
 ميئ شما زـــسب  شيرو  نماد
 ميئ آشنای رمز وراز هستبه
 زن  ماادي فرطِهـ در خیسر
  ميئ ندا  سرافراز  سلطانکه

 
****** 

  

  ر زهر مابرج
 تمثاِل شرارند نشان جهل  و

 بارند بارِ  ردن دل ـ گیبرو
 گرفتند را  حال مردم یئخدا

   برج زهِرمارندريمگرتصو
 

****** 
  

 شهي اندۀجاده
 

 مينساز را کر گوش خود  تاايب
 مي سنگر نساز زنانـره  یبرا
 را  هاشهياند  ۀادــــج  چشم دو
  مي تر نساز گناهانيب  وِنــخ ز

 
****** 

  

 خاکستر  وآتش
 نسازند  سنگر اکسانــــــــن   تابپا
 نسازند جهان را تر   ِن  ماوـخ ز
 ميردـــــــگ  سوزنده  ی آتش  تا ايب
  خاکستر نسازندو  خاک را   ماکه

 
****** 

  

  نارسایصدا
   رنگ استنهيئ آ  کودکانني ادِل
  قشنگ استنانيتِک ا  تک نگاه
  ماۀني س انيم ردا د  یـــــــــــول

  سنگ است  لي سی نارسایصدا
 

****** 
  

  باداديبن
 ی مغرور گرد گراني دیهو ز
 یوِز ناجور گرد  هر سو وزبه
  پا در آمد  از   باد   اديبن   اگر
  ی گور گرد ني کدام غوشآ هم

 
****** 
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  جفابادار
 ؟محبت دِل شاِد  با ی کردچه
  محبتاِدي بن  هـب    آتش یزد

 ردي دسِت آن فکرم که گغالِم
  داِد محبت   فاـــــج  ِ  بادارز

 
****** 

   
  


