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 Political  سياسی

  
  وثوقنوراهللا   
    ١٣/٤/٨٨      

   
  
 

 یدارــم
  

  صاحِبی بۀخان
  نشان استیب دردم   که یمپندار
  آتشفشان است دل وِه ـــــ کريضم
  صاحِب مای بۀ انــــــــــخ   انيم

   استزباني که مهمان میري دشده
 

******  
  

 رــسف
 ديگذار  پا یمرد  اديفر   یپ
 ديگذار  پا ی نبرد داني م  به

  اما تکسوارانستي بد نسفر
  ديگذار  پای رهنوردی کوبه

 
******  

  

  نژاددزيا
  ما کج نهاد استۀ کوچپزشک

  فساد استروسي و قي تزریپ
 اراني سوگند گذر  ني اخونه ب
  نژاد است دزي ا  ناقل اهشـنگ

  
******  

 

 بچِه  فلم
 ستي که جاریالي کانال سرنيدر

 ستيرسا  شرمی هاسراپاصحنه
 مي  بگوانتيرـ  ع  تا لخت  وايب

  ستي فلمش مدارـــۀ بچ نا م که 
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******  

 

  داغکانال
  من چه سرد است آِه  شهریهوا
  بگرد استی هرکوچه طوفانسر
 نگاهم ِد ايرـــــــــــف ر ا بردصدا
 درد است و   جها ِن داغکانال ز

  
******  

  

  کجیگشت
  لج را گرفتندِ  سر  اندازان کج

  را گرفتند جـ ک  ی ُکشت  سراِغ
 ی که دستی لنگیپ  غافل زمشو
  را گرفتند نامروج  ِبيرـــــــف

  
******  

  

  و چنبرچرخ
 ميسنگر بساز  را نهي س  تاايب

 مي همه تن سر بسازني ایبرا
 مي آنچنان از دل برآریسرود
 مي چرخ ناله را چنبر بسازکه

  
******  

  

  مزرعچشم
  استازي امتیواـــــــــــه نو  از رات

  زن دراز است و  مردشي پدودستت
 ی ِکشتروزيد ن آنچه راـــــــک َدَرو 
  است بازِ   مزرع ما باز شمــــ چکه

  
******  

  

  عدالتاي تيجنا
 مي نام کرد دالتـــــــ را ع تيجنا
 مي اوهام کردۀ را صحنهنــــــوط
 ی کس خواهد فرود آورد روزچه
  ميبام کرد رـــــــ را که ما بیاالغ

 
******  

  

 تردستان
  پرستمیته جان  م  را  ازوطن
 زنده هستم  تا  بدو   ونميمد  که
  ناپاکِ  ترسم که تر دستاِن یول
  ستم دی رو ی پاک  آبدــــزنيبر

 
******  
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  جهانوجدان
  تاز استکهي   باطل دور  اـــــنجيدر
 جاز است َمیخواهي جز حق آنچه مبه
 یامي پ  دارد مــــــــــــــــــ دل  بوِنيتر
  خواب ناز است  وجدا ِن جهان  درکه

 
****** 

  


