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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   

    ١١/٥/١٣٨٨ 
   
  
  

   دروازهیشهر ب
  

 خراج
 ی مقامی بلندا یخواه  رـــــــــــاگ

 ینام  ننگ ویتاج  تخت ویخراج
  بَکش َسریست مهيس رــــــــِن هبسا
  ی آزاده جامِ هِني م وِنـــــــــــخ ز

 
****** 

  

 کابوس
   مست اشارهه ای دي گردچسان

  خارهِ ارـ ملت خ  که یني بینم
  بگذر وســـ کاب ني اِري از خايب
   کاِر شر چه حاجت استخارهبه

 
****** 

 

  تفنگقنداق
  رنگتیال دل را بوـــ حگرفته

  جنگتاِديا ُو ـــ کجیراموشــــف
 ستي باقوهير بـ هِ  چادرِ  دوربه

   قنداق تفنگتیِ اـــــــــــپ نشانِ 
 

****** 
 

  دروازهی بشهِر
 باِر تازه دارد  رنگ وخشونت
 آوازه دارد بلند  ِیوـــــــسخنگ
  آتشالِبي  سِ ورشـي  ِ یصدا
   دروازه دارد ی بِ  شهرِیواـه
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****** 

 

  وحشتوِديهال
 مئينماـ رهی نقشه هاوِطــخط
 مئيهرت آشناـُ شهِر شوِر شبه
  وحشِت جنگوِدي هالِفيرـح
  مئينماي سانـــــــشگي پتيناـج

 
****** 

 

 شغِل خالف
 بست ائتالف است و بند   ازنــــــسخ
  صاف است صاِفاستيس  شهِر مابه
  طالِب جنگیآنکه گرد  ازداـــــــــج
   خالف استیآر  که رویلـشغ  هربه

 
****** 

  

 هايساده باز
  حّقه بازان رنگ رنگ اندنجايدر
  زرنگ انداــه ی اوِج ساده بازبه

 داستيپ ِ یدايشان پـز بوِق  صلِح
  جنگ اندِ  الباِن طبِل ــ طناني اکه

 
****** 

  

  جنگطبِل
 یرا جالب نگشتــچ  باي زراــچ
 یرا قالب نگشتــــ چیقلب  هربه
 ی نداری ازان  ُبردنـهي منيدر
  ینگ را طالب نگشت طبِل جکه

 
****** 

  

 گربه  موش ویباز
 اهل هوش اند ها از  موشنيَهَمش ا

  را بگوش اندها یکــَوشــ گ شهيهم
 دايپ ان وـــــــــــــپنه خبر ُپشِت خبر

   گربه ها همدسِت موش انداـنجي اکه
 

****** 
  

 ی سازصحنه
 دينيب را بینگ بازــ اوِج جبه
 دينيبب  راینه سازــ صحِیبنا
  مردماِديرـــــــ ُدشمن فِیبرا
 دينيبب  رایازي امت ِل  صدـــُگ

  
****** 
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 ري واگروسيو
 مي فسادِ یمست صاِنِ ــصِف  رق
 مي را ستادتير جناــــــجنوِن  ه

 ري واگروسي وني کو ازیزيرگـ
  مي نژادیلونزاـــــــــــــ آنفِرياس

 
******  

  

  


