
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

 
 نوراهللا وثوق    

      ١٣٨٨/۶/١۵ 
  

  
 !!!!یخواند کور

 
****** 

  

  خالفیرأ
 ُبوق بردند رــــــ فتح سنگیبرا

 چارسوق بردند  را سِریدروغ
 یت شهر  سرانگشی رأخالِف

  صندوق بردند  بود ازنچه آرـه
 

****** 
  

  تبقيتزر
  تب راقي تزرد ای دادهیوازـج
 شب را  فکریردــ ک زنده غايدر
  آتش صندوق از  سری وردبرآ
   منتخب راِسيما رئ  ازوـــــــبگ

 
****** 

 

 یئ تکصدادور
 ستيئ خامه جایوـگل  دریخموش

 ستيئِر رهاـــفک  زندان مرا نياز
   دلِۀاِن بستـــــــــــــــ زب ازدميشن
  ستيئ دور دوِر تکصدااـــنجي اکه

 
****** 

  

  دندانچنگ
  سپارمی خود را به طوفان مدل

  سپارمیه آسان مــ کن چتصور
 دادي بزکه دادم را  تارميـــــــــبگ

  سپارمی در چنِگ دندان مجگر



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 
****** 

 

 تي جناُبرِد
 ستي نهانمي گوی آنچه ماگرچه

 ستي نشانی بِ را نشان انتيــخ
 تيرِد جناــــــــــ ُبی روزي پیپ

  ستيهارا همزبان رگــــ گنهاد
 

****** 
  

 یجهان منشور
 ستيجهان ه منشوِرـــــــک  راِه مابه

 ستي فالنیهايزنـــــــــره  ازسخن
  جماعتی رأیورـــــــــــــ کیبرا
  ستيقطره چکان  به ازیزي تجوچه

 
****** 

  

 یخواند کور
 یخواند  مغلوب را منصورسانه چ
 یخواند ناجور  جمله رایُ جورهــچ
 ناستي  بینايدل ب رــــــ شهچشم دو
  یخواند ورـــــــــ کیئروشنا  برقسم

 
****** 

 

 عروسکها
  جلوه کردنددايچه پ  پنهان وچه
  دل ما جلوه کردندیورـــــ کبه
 چه مردم  هریِم آرزوــــ رغبه
   کردند جلوهباي چه زروسکهاـع

 
****** 

  

 بست و  بندتبارِِ
 چه دستند  ازناني که امـــدان یمن
  مسِت مستندیگاه  واري هشیگه
 سر لب و عمامه بر رــــــ  بالهيپ
  بستند و تبارِِ بند ر سر ازــــ هبه

 
****** 

  

  گرگانُارگان
 ه همدستاِن گرگندــــــــ کیمپندار

 زرگندـــــــــــگله باناِن ُملِک  ما ب
 ُارگاِن گرگان؟  درکه دي گوی مکه
   ُارگند رچهـــــــ آرکسترانِِ هنيبه

 
****** 
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 ني کبرج
  ز جهل آباد کردهیصرـــــ قیکس
 کرده جادي انيردش برِج  کــــ گبه

  خراب استنجاي بازاِر مهر اچنان
  م باد کردهـــــ دستی دل روني اکه

 
****** 

 
 
 

 


