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 تصویر استاد محمد یوسف کهزاد      

 

 جنگ است هنوز ءساز روز خوش ما، نعره کام نهنگ است هنوز ما حیف که درخاک 

 ، کله ونگ است هنوزماتم هستیهمه در  وحدت نیست ءدیگر آغوش وطن، میکده

 و ننگ است هنوزـهله برخیز، که بر ما و ت فرصت کشمکش خواب گران نیست دگر

 این چه درنگ است هنوز چشم غیرت بکشا، دهـاک شـریـوده به تــو، آلــن پاک تــدام

 قلب تو آلوده به زنگ است هنوز ءشیشه ، پاک نشدکه دلت پاک شوده کردم ـهر چ

 و، دود تفنگ است هنوزـن و تـافتخار م ود اندـدیگران مست ز مینای کماالت خ

 جفنگ است هنوز تاراره ز گفـوش ها پـگ ر حرفی ماـ، ز پتاراج رفت کاشانه به

 و، در چنگ پلنگ است هنوزـرد تـ  ب ءقطعه ازار جهان باخته ییــاین قماری که به ب

 است هنوز گردش رنگچقدر در وطنم،  رقصد جدا مي حرف دل جدا، عقده جدا،

 همه منگ است هنوز خم و خمخانه و ساقی، م ریخته اندـنـام وطـه جـرابی که بـآن ش

 وزـهمه در سجده به دیدار شرنگ است هن آن صنم خانه، که محراب گدایان شده است

 وزـزت و ذلت ما، دست فرنگ است هنـع دان افتادــود، به میـغیرت ما که نهان ب
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 2از 2

 هنوز دیوانه زرنگ استباخبر باش، که  ایان زده ـفـو مپندار که در جان حریـت

 ر کرده که منگ است هنوزپد حیف آن یار ذردـریشش گ ءهمه دم از ته خر سواران

 چه خبر داشت که سنگ است هنوز اواز دل  ودـبه درش دوخته ب کسهرچشم امید خود 

 ، پشت تو تنگ است هنوزچکنم این دل من م استـغمت، باز کز ای وطن، هر چه بنالم

 و پاره کندـ، گل"کهزاد" ءهــتا بکی خام

 است هنوز از عشق تو چنگقامت این غزل، 

 

 «دل افغاندرد »وزین  مجله  از  تشکرا ب

 ن. ا. و.     ور:یدیتا

 

  

 
 

 

 

 

 


