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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  انجنير سيد مختار دريا

 ٢٠١٩ جنوری ١٨
 

 
  نـاد ميھـرياد اتحـف

 وده استـــون آلــاز خـرش بـــاران ابـ بۀ رــقط      وده استــرآلــن ابــای ميھـد فضــروزگاری ش

 وده استــوب اين راه را پيمـا جنـش تـالـاز شم      اـه دارد زخمھــان در سينـــاسبـر پــگـر سنــشي

 وده استــم آلــر خشــراتی شيـــ ھواری ـدھنــق      رـدر راه کن رش را داده ـباميان زادی س

 دوده استــون انخه  براش ـوچـاق و بلـغ ايمــتي      شـرھـزاره ھمــازوی ھـک دو بيک و تاجيازب

 زوده استـب دشمنان افـلـه قـرگ آور بـم مـزخ      ر باستانـژبــح ھـدت و رمـان وحـا سنـب

 وده است؟ـــسآحد ــج لــرده در کنــاکـدا نــا خـي      ر کنار؟ـد از ھاــره ھای اتحــد نعــا شــپس کج

 دوده استــن را به زنگ انآما ق ـک درد خلـلي      اب داشتـالی نــرق و جــا بـن مــوالديــغ فــتي

 وده استــدو آلـــون عـا خـکار بـه در پيـونکـچ      امــوش نيـــده در آغــوابيــز نخــرگــا ھـغ مــتي

 وده استــا سـم نـردمـر درد مــر زمان در فکـھ     دــديـدم نــی يکـرامشآا ـر مـازوی تفکيـب

 وده استــواب آلـوزون و خــاس نامـعلتش احس     ه ایـعرصرــاست در ھـون مــا از سکـت مـذل

 وده استــرسـت فــا ا ز ھمـای مـازيھـود نسـخ      مــه ايـان بيگانـد ھمـه اميـاکی بـر تـمنتظ

 وده استــن بيھـاي، تـا ھسـ مــۀايـا کاين سـادع      مـان گشته ايـراماشتر خۀ کی در سايه تاب

 وده استـزين شال م ـای ھستی ات محکـچون بن      نـر زميـن بـه افگـدان باش واز خود سايـمردمي

 وده استـرمـرد فــر خــ پيونـاست چـار مـخافت      لــکار جھـپي ۀــــــر تن داشتن در عرصـم بـزخ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 دوده استــن به دود انـره اش از آتش دشمــچھ      اد آرـدر را يـــی پـل بــاک طفــ نمنۀدــدي

 وده استــار و خسی آسـر خـرق ھـپای ما بر ف      ودـــس بـاروخـر زخـر پـراســروزی ســراه پي

  رش اين راه را پيموده استـا با ســچون که دري      استـن مـيئب و آــذھـذشتن مـان گـ از جۀوــشي

  ٠١٧٢   اپريل٤ کانادا "مختار دريا"

  

 

  


