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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
   وثوقنوراهللا

١٣٣٨-١٢-١ 
  

  
  

 پوشپا
 

****** 
 

 چي هِۀوعد
 نميهمه تن سر  نب  ني   اِیبرا
 نمي سرباِز   صفا سنگر  نب به
 چي هِۀ   کباِب وعدی شهرشده
  نمي  باور  نبۀني در سرـــــجگ

  
****** 

 

 مهره  وچيپ
 مي بسازی جورۀرگــــــــج  تابپا

 مي بسازی َشورمجمِع وــن سراز
 تيرِخ جناـــــچ چرخِش   یبرا
  مي بسازیمهره ها َدور  وچيپ ز

 
****** 

  

 آوازه
 دي با  به هر  دروازهی جارکهن

 دي  آوازه   باوــرا  ز  ن  جهالت
 تيجنا   ِیاساي   ِجــــي   تروِیپ

  دي باازه  ـــ ت ی را   زبانیزبون
 

****** 
 

 ی تازکهي
 بنازم را   یازي   صد امتلـــگ
  را   بنازمی تازکهي   روِرــغ
    جهالتی بازرِد  ــــ  ُبیبرا
    ر ا   بنازمیناز  ناز  یجفا

****** 
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  اهتزازجواِز
 ميري را نگی راِه  نازی   پچرا
 ميرينگ را  یازيمتا سو رــه ز
 مي نگردی جنگی شهي پارتـتج
  ميريرا نگ ی اهتزازواِزـــــــج

 
****** 

 

 دنگ  ودال
  نماندهیقولر ــــــــدگ را  قرارم

  نماندهیِگ من  َدولـدن  دال وبه
 یخال  خشک وِی وعده هاِیبرا
     نماندهیولـــــ فِ ِیپ  از ینشاِن

 
****** 

 

  پوشپا
   گوشی ا هر دروازه واِري   دشده
  پا پوششي سازد به جنِگ خویکس
   نوِیازـــــــــــبفشِّ   کّش و   ِیبرا

  چنِگ خود موش در  گربه راگرفته
 

****** 
 

 ی َآشتراِه
 مياز کردـــــــ آغ ی تازه    رونِد
 ميردــ قهر  عاشق ناز  ک اوِج  به

 ري گیارا  راست جنِگ م  نيدروغ
  ميردـــــــ ک باز  را ی َآشت راِه که

 
****** 

 

 آباده
 ستي   نۀه ایجاد شهِر دل را ِريمس
 ستي  نه ایجفا  آبادز دشِت  ــ جبه
 عشقامِع  ــــــ ترِس    انفجار  جز

  ستين ه ایادـــ سّج سِر را جماعت
 

****** 
 

 ی وطنداررسِم
 یني نبیخوار  که تا خون زانيبر
 یني نبیاريهشر ـــــــ سرها  فکبه

 یئ را  زن  چنان آتش که جاوطن
  یني    نبیندارــــــوطرسِم    وره

 
****** 

 
 
 

  جنگساِز
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 اي دل به ساِز جنِگ دنی رقص ابه
 ايِر  تنِگ دنــــــفک  ی    همپابشو
 ازاِر  شرارتـــــــب  ِ   شوریبرا
  ايارنِگ دنـــــ   رنگِکيموز و تو

  
******  

  


