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 Political سياسی

   

     حميد. ش  : فرستنده 

   ٢٠١٣ اکتوبر  ٨   

    "چاووش"شعر از    

  

  

  

  ھای مقاومتشعر

  "س2م بر خورشيد"از مجموعۀ 

   )م شش( 

  خون دِ ور
  

  زمينافغان اراجِ ــــــــــــــــــبرآمد به ت      مرگ آفرين  ارِ ـــــــــــــــــــکبھت سپاهِ 

  از ُکشته ھا پُشته ساخت بسی ُکشت و       آتش گداخت  ان  درــــــــپيشمرگ  تنِ 

  موجزن شد به خون زمين   دريا  چو       دون کيشانِ  بيدادِ  ارِ ــــــــــــــــز ُکشت

  گرازره زد بر سپاِه ـــــــــــــــيکی نع       دازــــــــــــــگانسان در آن دوزخستانِ 

  فروشميھن انِ ــــــــــــــــنبخشيم بر ج       =له پوش  اــرودھ  نیک گر از خون 

  رصه تنگـــبود ع ميدان   روزِ  کرا        جنگ روزِ ــــــــــآتش اف ای  نميبينی 

  زادالبرز ارِ ـــپيک   ردانِ ـــــــــــگُ   که       باد ن تو ای دانه افشانِ ـــــــــــــنگه ک

  ارا شدندــخر  سنگِ  چنان  به سختی        آرا شدندرـــــــــــسنگ   کوهالبرز   به

  ادتو بر باد د زشتِ  وسھای ــــــــــــھ       جھاد اھد به روزِ ـــــــــــــــجمُ   تفنگِ 
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  ون زنندـــــــــــــسپاھت شبيخ به قلبِ        ان ھمه دست بر ماشه اندـــــــــچريک

  در آری ز پا  ويانـــــــــجنگج چنين       ا مسلسل کج ، بمب وپارهــــــــــبه خم

  آسيب تو شستِ  رين ـــــــــــــــــبJ آف      ريب تو ــــــــــــتخ ماشينِ  و زرھدار 

  ا =نه کردـــــــــــھبه ويرانه اش جغد       ويرانه کرد و ــــسراسر چ را  وطن 

  انه راــــــــــــــباز اين خ کند گلستان        اری انسانگراـــــــــــــج جنگِ  کنون 

  بيشه ای  روبهِ   ریــــــــــــبه حيله گ       وی دغا پيشه ایـــــــــــــگزور آن تو

  ناماز کُ   دھی  رمانـــتو ف خود  ولی        زيدی به نامــــــــــگن برـيکی بی وط

  *ی بود آشتیــــــــــــــک  را ستمديده        اشتیــــــــــــــــستم ک در اين باغ بذرِ 

  آرش تو نشنيده ای  وشنامـــــــــــز خ      ا ديده ای ـــــــــــکج  دليران  رزم تو 

  درَ م دَ ــــــــــــــــــــسپاه تو از ھ سليحِ       کوه بگذرد دو=ــــــــــــــکه تيرش ز ف

  دينــــــــــــــــــــــــــآزادۀ پاک مردِ ابر       کين ش به شمشيرِ اوُ ـــــــــسي بکشتی 

  رد رستم ستاننده کينـــــــــــــــگُ جھان

  تو روی زمين گِـــــــــــــبشويد ز نن

  

  

  )١٣۵٨  جدی(

  

  تخم کين کاشتی پدر کشتی و  ــ* 

  بود آشتی   کی را  کشته پدر       

  )فردوسی (                

  

  

  


