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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

١٣٨٨/٩/٢۶ 
  

  
    

  

  بخاریب
  
 

 یسوگوار نماِد
  دلني گشته ایارـــــ خنده عیبو ز

  دلني گشته ایوارـــــــــــسوگ نماِد
 است انارهرچه  از  ترني خوندلش
  دلني گشته ایندهارـــــــــ  قگمانم

  
******  

  

  بخاریب
 ميارــ بخیب اِرــ بخیب تو  ومن

 ميارـــــــــماندگ ِري را اسچپاول
 استيچرِک س از  ُپرمان سراپا

 ميارــبخ را  خوده ایلحظ  تاايب
  

******  
  

  مردمیهمسو
 هنيم گشته مـّـُ تَوهرفتاِرــــــــگ
 هني گم گشته م نقشه هاِیرو ز

  بحِر اطلسیرِق شناـــــ غشده
 هني مردم گشته میرهمسوـمگ

  
******  

  

 سرسبک
 اوردين بر  برگ و ه وعدبهاِر
 اوردين رــخنج دشنه و  ِیسوا
 َسر سبکاِني ناخدارا داــــــــــخ

 اورديکس درن شما سِّر از َسر
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******  

 

  سوداگرانپاتوِق
 اراني گشته یرارــف سو  هردلم
 اراني گشته یقراري برارشــــق

  سوداگران را گشته پاتوقچنان
 اراني گشته یارـــ پاساژ تجکه

  
******  

  

  صالبتیايدن
 مي  نشانیاِم  بــــــــــ که نیمپندار

 ميهکشانــــــــــ صالبت کیاي دنبه
 اوزــــــــ مرِز تجیآنسو پرس ازب

 مي کشانیبه توبره م  خاکت راکه
  

******  
 

 یدر  ِِّرُد
 ستي نی گری دلم  هوچِی هاسخن

 ستي نیکر  ویکور  پرداِزوسـه
 نِج احساســــــــــــ گِ  دارنهيئ آبود

 ستي نیدرِ ّرُد  ازیالـــــــ خدهانم
  

******  
 

 جهِلِ خودرو
 مي زمانجهِل ِ ودروـخ سواِر
 مي امانی مرِگ بیرهاـمساف

 ميشکست دِل طفِل محبت را
 ميجوان نارانيپِ  ريِق پـ حبه

  
******  

  

 گلسرود بهاِر
 است دود  زیِر من عارــ فکِیفضا
 سود است  صاف وشي نقطه هاتماِم
 یدينو  دلت داردِ روازـــــــــــــ پبه
 گلسرود استِ  ارــــــ  همساِز بهکه

  
******  

  

  صاحبی بدِل
 نجاي کوتِل سنگ است اهـــــــاگرچ
 نجايا لنگ است اـــــــــ وفی پاولو
  صاحِب منی دِل بنيا ضوِرـــــح
 نجاي وه چه ُپر رنگ است ارا خدا

  
******  
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  دلِنيآست
 یسوار وشِت ماـــــــــــ اسِب سرنبه
 یاريسو که صاحب اخت رــــــ هبتاز
  پشِت دست استشتيبه پ  رایمدار
  ی؟ دل چه دارِنيآست در وـــــــــــبگ

  
******  
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