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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   
    ١١/۶/١٣٨٨  

 
 
 
 

 ی انتخابجبر
 
 ِزي ردروِغ

  راتان ِزي وطن مهم مـ کنخورده
  راتان ِزي ت ِیکمه هاـ  چشرنِگ

 ديِر د پنهان کند از سنگسانه چ
   تان راِ زــــــــي دروِغ رّیدرشت

 
****** 

 

 گراِف تقلب
 یزافـــــ الِف گ نيچن  ني ا یافين

 یرافـــــــگ  را  تقلُّب   دميباف که 
  گندني اززميسان ره کن چ تماشا

  یصاف آِب   اي دن  دسِت ِیرو به 
 

****** 
  

 ی انتخابجبر
 ستي حسابی ب   ما حساِبحساِب
 ستي  بیکبارگي  ه دو شد  تماشا

 ميري بگ را پس   خودِیرأ  تا ايب
  ستي انتخاب که نامش  یاجبار ز

 
****** 

  

  جهانوجدان
  تاز است کهي   باطلِ دور  اــــنجيدر
 جاز است َمیخواهي جز حق آنچه مبه
 یاميپ  دارد  مــــــــــــــــــدل  بوِنيتر
  خواب ناز است  وجدان جهان  درکه
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****** 
  
 ززيج

 زهيسو ترققست  ست رــــــــ هبس ز
 زهيگريود مــــــ از خ  که ی حت دلم

 ان باباـــــــــ جی ره گفتمت ادوصد
  ززهي  که جی  را مزن  دستاستيس

 
****** 

  

 یروان
  گشته مردم یاودانـــــــج  تيجنا
  گشته مردم یروان  نو   از نـوط
 همان کاسه همان زهر  آش وهمان
   گشته مردمینانــــــــــــ آنچزمانه

 
****** 

  

  بر بادگره
 زد سر ازنو خواهم   اديفر   همه
 در داد خواهم زد سر ازنو  هربه
 یصبا  پ  راميصدا ردير گــــمگ
   بر باد خواهم زد سرازنورهـــــگ

 
****** 

  

  وبن الدناو
 جن ندارد را  م عقل اوــنگما
 ممکن ندارد و  او ناممکن به
 ی آنچنانیگــــــسن نهي سانيم
  بن الدن ندارد  جز او ویکس

 
****** 

  

 باطن  وظاهر
 ون ما غم مزمن نداردـ چیکس

  ممکن نداردردنشــــک تصور
  زمانه ی هایاز همدل  غـــيدر
  باطن ندارد اهر دارد وــ ظ که

 
****** 

  

 يیاي دردزدان
 هيبال جان ماه  بدشمن رـاگ
 هيغرق فنا  مای کشترـــوگ
 دمي شنيیايزدان درد  ازمن
  هي فتنه کار ناخدایئداــــــخ

 
****** 
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 تبردار
 نهي گل زمتيچه سرا  گروطن
 نهي زمنمي بی را نمیئاـــــــصف
 تو  یگلبن ر ـــــه   قامت  کنار
  نهي در کمی تباهردارــــــــــــتب

 
****** 

  


