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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  
   ١٧/٣/١٣٨٨     
  
 
  

  باالبلوکگناهانيگور  ب  بریاشک
 

 
 
 

   ه و ترتاز
  دارندفيتر تشر  خوش تازه وچه
 ند دارفي تشر برــــــ خیب  ايدن ز
 ميانـــــــ فغیايدر رق ـتو غ  ومن

   دارندفي تشر  کر  که  من گمان
 

******  
  

 یاشتباه
 نجاي خورده ای تا بمب واهدوصد

 نجايخورده ا   یفراه قلب هر  به
 مي را که گفت ی آنچنان ردهــــــــنک

  ورده انجاـــــخ  یاشتباه  ديببخش
 

****** 
  

  اربابیبدمست
  سالمت  نابمۀ شي اند نــــــــــت
 سالمت  نابابم  اراني رـــــــــس

  چه بهترنيزبان از بر  یسرود
  سالمت م ـــــــ اربابی بدمستکه

 
****** 

  

  داغکانون
 ديسرد گرچه که غرق آه شما
 دينبرد  دادي ب  دسترـــــــياس
 دي نزایزيچ  مای دردیـــب ز

 ديچه درد رـ داغ هکانون ولو
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****** 

 

  لبري زخنده
 کردند بنده    آزادگان را نيهب

 نده کردندگ خود را طرب آدل
 ور عروسان واستادندــــ گسر
   لبها خنده کردندري نوبت زبه

 
****** 

  

  باال بلوکانۀنال
 اراستي را که سنگستان بیگروه
  تماشاست  باب وطن تاب   وتب
  باال بلوکانۀ  نال اســـــــــــــپه ب

 داستيپ ه  هاشان خندهي گریزال
 

****** 
 

 سنگستان
  دارمنهي ک ی ب ی دل   دارم یدل
  دارمنهيئآ   از ترـــــ روشن یدل
  عشقۀروان جادـــــــ رهی ااال
   ندارمیکار  سر و سنگستانبه

 
****** 

 

  تنهاييدشت
 داي ديگران استـــــــــــ ما گامير
 ار آاروان استـــــــ دزد و يرفيق
 اـــــــــ و اين دشت تنهايي دريغمن
  جويم ناتوان است و  پاي جستآه

 
****** 

 

 آب  برنقشي
  خويش را گفتي صواب استخطاي
 ذاب استـــــــ ع  تو ثواب  سزاوار

  گذشته سر  آه آب از  گر چه  مرا
  بر آب است  نقشه ات نقشي  وليكن

 
****** 

  

  دلهمدست
  ما صدا را گلوي  در شكستي

 و رسم حيا را  آردي ره  آجا
 بيني شو تا ب دل همدست   ابي
  ينه ها رائآ    انديشي رــــــدگ

 
****** 
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  آويرتصوير
 ا همپا نگشتيمــــين صفئ آبه

 ردا نگشتيمــ در دل فاميدي
  مشتاق تصوير آويريمچرا
  دريا نگشتيم همسنگر   چرا

 
****** 

 

 همساز
 از گشتندــــــــــ آغ را فتنه   آتاب
  ز گشتندوس پرداـــــــ را هجهاني

 دو دستي دست  آ تش را  گر فتند
  اشقان همساز گشتندــــ جنگ عبه

 
****** 

 
  


