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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
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  Political   سياسی 

  
   وثوقنوراهللا   
   ٤/٥/١٣٨٨ 

  
  
  

  چپهنيپوست
 
  

 خي تارخيتوب
 خيب  روده از تـ نگاهِ  تار  بود
 خي تار خـي توبورشي از   سبتر
 یه کار وارون ني ازیُکشت  مرا
  خيگاه بر م  به نعل وی گاهیزن

 
****** 

  

  هوِشی هاشهيب
  اهرمن رای گرفت آغوشت در
 زن را و  زماِم مردیداد  اوبه

  اندنيکم  درماني ا یاهوراها
  وطن راني ا ی هاشهيب تماشا

 
****** 

  

  نمکهایب
 دي دور کردیوالـح   نياز  صفار
 ديکرد رنجور   را  نهــــــيئ آ  دِل

 چند  ویک زخم مردم  تا بر نمک
 ديکرد  شور هاـــ نمکیب  ی ا اال

 
****** 

 

  جنگفرهنگ
 را چشم تنگت  ما ردهــک   ینشان
  ما خورده به سنگتیپا  هــاگرچ
    جنگ فرهنگیرماندهـف من و
 رهنگ جنگتــــــف ِ یبرباد و تو
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******  

  

  دلِیآب
 ميجاودان   الِل   که یمپندار

 ميهمزبان ردا  ف  موج سبِزبه
    دل مانِی کن به  آبینگاه
  مي کماننيرنگ  ِۀنيئآ   ما که

 
****** 

  

  وجداننسِل
 یدي را ندمانيو پ  عهدیشکست

 یدي را ند سربداران   اِميــــــق
  دادۀ  دروازدِنيوبــــــــــ کِیپ

 یدي وجدان را ندِ  نسل هجوِم
 

****** 
  

 ِني  خودبِینيب
   زدتواني مینوبهار   از نـسخ
  زدتواني میه جارـکوچ  هرَسِر
  طوفان ِنيودبـــــ  خِینيب  یبرا
   زدتواني میخود مهار  عزِم ز

 
****** 

  

  چپهنيپوست
  راني ازشي بی چه خواههني منياز
  راني زمیئ شویم   او چه  خون ز
  آرد  بر ارانتــــــــروزگ  از رادم

   راني چپه  پوشد پوستهـــــــــچنانچ
 

****** 
  

  مرضقيتزر
 شان عوض شد مگر باالن فکر 

  غرض شدی بی ناگهانیجان  که
 از نو  سر  دل   خار  چشمگمانم
  مرض شدقيجان مامور تزر ز

  
******  

  

 بيج لنگِر
 بي تعقهي سا ساِنه ردم  بـــــــــــک  رات

 بيج ِرــــــــــــ  در لنگیکه دسِت باطل
 صدق سِر روز از  شب ویکوشيچه م

 ب؟ي اکاذِ  نشرِ ِی پیئسو رــــــــــ ههب
 

****** 
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  سردُاجاِق
 را ما ِ ره آورد زِد ــــ ُم ِیربود
 را  درِد ماینو تازه کرد  ازسر
 یسپرد ِب آتشزاـــــ دسِت ُبمبه
  اِق سرِد ماراـــــــتاِب ُاج  وتب

  
****** 

 
  


