
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

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  وثوقوراهللاـــــــــــــن

 ١٣٨٩ /٤/ ٢١ ـ ـدوشنبه
 
 
 

   بردگانیپا
 

****** 
  

  هوِشخوراِک
 مي را  شعار غارت  ِ رنــ قِ غرور

 ميکار به ی هرتي غِ ريچه غ  هربه
  شرارتیک   تاوراِک   ماــــ  خبود
  مي بکاریعشقۀ شير رـــ خوش گچه

 
****** 

  

 نهي سدشِت
 ؟یک د  تا  ما  دوۀانــــــ   خاِنيم
 ؟یک  تا  مسدود دل  ِنيکلکو  در
 دهيسپ و  مايس    آِه  وِجــــــــم ز
  ؟یک  رود تای جارنهي دشِت سبه

 
****** 

  

  سارايۀسا
 را اِب شعله هاشت  نـــک تماشا
  ساراسرساِميـــــۀ سا بر  نيبب
 یارت گشته شهرــ انتحِ رياس
  ؟را  خداِی رویکه ب   تاینينب

 
****** 

  

  روانِميترح
 آتش زبان است  هوِش مایديد چو

  استانيم  دریه جشنــ کیمپندار
 یانــــــــــــزندگاوِج    الِديم  شِب
   روان استِمي روِز ترح اــــنجيدر
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******  

  

  بردگانیپا
  مشته ایشيرِق آن اندــ بر فبزن
 اشفتيبرن  وسهاـــ ه ِیرو  بر که
 وــــــــ کی تنآن رزدي نی مرداربه
   بردگان کشتیبه پا را ودــ خدِل

 
****** 

  

 خروار  وانگشت
 ن پشتــــــــــ مک شاني اند  دل نيئ آبه

  ها مشتنهي آئۀ دير دـــــــــــــــــ بمزن
 مي را بدار ی پاِس مرد اــــــــــــــــ تايب

  چه انگشت  خوردن چه خروار ونمک
 

****** 
  

 دانشِ  رگبار
 ان کنــــامتح  را  ی مردانگ یدم

  دل نهان کنِ  را پشِت رمزخودت
 دانش ِ  رگبارِ  آتشِ زور  هــــــــب
  نشان کن را شب ِۀري خ شِمـــچ دو

 
****** 

 

  مادرروِز
  در گذشتهدمي که دیلاـــــ حازان
 تو در گذشته  و  کار از منرـدگ
 هني مِنيونـــــــــــ خِۀدي بر دنيبب
   مادر گذشتهِ سر  بری روزهــچ

 
****** 

  

  شهرِريش
  دلها وانماندهیِ  رورـــــب   یدر
 دل پانمانده ِ  ر فتنیِ راــــــــــــب
 هايدسِت تشنگ  زی حترــــــــــدگ

  نمانده  ماِ هرـــ شِ ريش  در  نفس
 

****** 
 

 ی بردگیرو
 ؟مي بساز ی بدحالچه هر با راـچ
 مي بساز یالـــــ را ح دهيد   تاايب

   دل راِريت   صدِ  تا  جاغورهال
  مي بساز یالـــ خی بردگِی روبه

 
****** 
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  آتشگررام
 برادر در  رهي بگیک   تاعطش
  ها سر برادریتشنگر ـــ ببزن
 آه  خفته درِیه هاـ غنچنيا ِ پر

  برادرر ـــــــــــ آتشگ رام َمبادا
 

****** 
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