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 Political سياسی

  

  مورشاه تيموریتي

 

 
     

 تـبھار و طبيع

 رورده در ايام بھارـــــــــــــپ و   کنی آماده ه نقاشی که دوصد نقش و نگار       ـــــای طبيعت چ

 ان ھزاران به ھزارــــــو ريح $له و سنبل        وی و برزن ـــــــــــــــمخمل سبزه بود پھن به ک

 کنار نج وـــھر که ل به تماشای چمن        طوطيان خنده کنان اند بــــو گ لـــــــــگ  بلب'ن مست

 بھار آيد ز ـــــــــهبدوزد که چ ديده در راه         رانی داردــــــــــــــنرگس ھمواره که چشمی نگ

 ه آرد نفس شان به شمارـــــی چند کابوسه    اضا دارند     ــــــــــــــــتق معشوقه  لب  عاشقان از

 ه شرمندگی از سرخی رنگ لب يارــــغنچ ی تازه عذاری دارد       ل نازکـــــــــــــــــــــبرگ گ

 می ارباب کبارــرح و بی باد صبا اشک يتيمان ريزد        زان ھمه سردی  از   وئیـــــــــــــــگ

 وی و ديارـــــبزمين خفته بخون        مردم بی سر و بی پای بھر ک  ون ببارد،ــــــــــــزاسمان خ

 ن و کفارماــــمسل  سنگين  طلب صاف دل بی پروا        سوخت در آتش  حـــــــــــــــــمردم صل

 صد مادر غمديده قطار  ریــبنگ  گوش دھی آه يتيمان در گوش        ھرطرف رف ــــــــــط ھر

 ار و ندارد غمخوارــــانظ ز رفته  مادرش  پی مادر نرود        وار که جز درــــــــــخشير طفل 

 ال تباه قلب فگارــــــــــح  قسمت بيوه زنانو حيوان بفروش        ـــــــــــدختران در سر بازار چ

 ندارد غمخوار  هــــپی شغلی پويان        دست يک پير نگيرند ک در  عقده بدل  وانـــــــــــج ھر

 که بدوش من و تو گشته سوار  ه قلبی نتپيد        زان کسانیـــــــــــآه و افسوس و صد افسوس ک

 وطن چون سوسمار یابنا می مکند خون ز       وک پليد خونخوار ــــــــاين کسان اند که چون ج

 و  تريلون به ھزار  دائی بکنيم        آن کسان مالک ميليونـــــــــــــروز گ و   من و تو نان شب

 سرحد شمار ز افزون   گیارــــــفقر و بيچ بھر ضعيفان وطن         نرسد ی ـــــــــــــــــنان و آب
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 ديوان مکار بستانيم ز را   ودـــــــــــکار شويم        حق خ  اين ۀ ارــــــــــــــــــــيد پی چئپس بيا

 را بسر شان ببنديم افسار المانــــــــــــــــبيچاره کنيم        ظ ۀم بر مردم غمديدــــــــــــــــــــــرح

 منشان خونخوارده آورد به سرت دــــاين چ        ؟ستکجاه ت و شانت بتو کو عز ای وطن فخر

 مقدار رديده کنون بیــــــتو گ نيک شھرت    در ھمه دنيا ليکن      بدی   وبیــــــــــــشھره از خ

 ادبارپر  ۀاجعــــــــــــــبرون رفت ازين ف رم رحمت خاصی بنما        تاــــــــو ک  فضل يارب از

  يارند بدستب  برفته است دست  ه ازــــــــــــآنچ

 سر مردم تکرار بر  و ستم  لمـــــــــــــــد ظشون
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