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    عبد اللطيف صديقی للندری

  
  
  
  

  

  مظلوم ملت اديفر
  شيخو ماريب  ۀنيس از   کشم یم  ربتـغ  آه

  شيخو ونبارـخۀ ديد از کشميم حسرت اشک
   مَدــَ و رنجان رخنه  دهکر نهيس در غم و درد
  شيخو زار  قلب ز  ا  يبنالم  نــميه   غم از
  وطن  حب مرا سر در و شهياند  ريضم  در
  شيخو داريب  دل با   من  کنم چون ايخدای ا

  وطن دردی دور  از  رـسح  تا  مارد  شکوه
  شيخو اريبس بسی ازغمها نالمميی  ن همچو
  نبود گز هر وغم رنج زـج ام دهيشور سر در
  شيخو پندار و شهياند نيا  به  هيگر  کنم یم

  خود   اجداد  منأم  پاک  خاک  بر  مـنه سر
  شيخو داريد  ۀلوــج از  دلم   سازم  صفا  تا
  خاک  ريز  گردد  که یئآرزوها  اـغيدری  ا

  شيخو افکار  نياز  ا ي بنالم خود بخت ز من
   ديرس رد  ی ريپ  دوری  وانـــج  ايام    رفت

  شيخو اسرار   ۀپرد  در  کنم یمی   جانستان
  روديم  منزل   به  منزل  من  رـعم  کاروان
  شيخو سرشار ۀنال با، رسـج دل چونا دارد
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  نگر را گردون دور نيا  خم ساخت را  قامتم
  شيخو  کاريپ  نياز  ا  يبنالم  گردونم ز  من

     شد ببين اسالم و رـــــکف آزمون  مأمنم چون
  شياقرارخو از مسلم و يشخو انکار از کافر

  وطنی   نااب  وــچ  اشم ب  دليزه پاک  عاشق
  شيخو کار  ديام  زـج  ندارد  گز هری  اجنب
  وطن  در  برپا  کرد   نگرب  استعمار  جنگ

  شياستعمارخو درجنگ مردمش  سوختاندند
  وطن  نيا بر  نهديم  را  گران باری کس هر
  شيخو بار رساندی ک او و نزلم بر رسدی ک

  داشتندی  م ی ا ذره  قناعتهم   صداقت گر
  شيخو کلدار و دالر ينامی انباشتند ــــهی ک

  اند گفته چونيب  حق  ،متيغن را  مردم  مال
  شيخو افکار ی شوم  با  شگانيپ  منافق  نيا

  مال و  جاه  تالش  بهر  نگرمي  را  کرگسان
  شيخودر منقار   گيرندهــر ماش  های گوشه
  فاـــخ در   نکيل  ، است صلح ۀافسان ظاهرًا
  شيخو خونبار  جنگک  زمب  سازند  گرمتر

  بلندی  سکوها  دم هر طلبی کرد  وطن در
  شيخو خونخوار فطرت ازی کنی آزار مردم

  یگ زند  بوستانی    ا  من   ديام   گلی    ا
  شيخو خاری ب  گل با هم مرا  جان  کن تازه
  هنميم بايز به  گردم رب  که یروز  بودی  ک
  شيخو  واريد و در ويم ازـج  نظاره  و  نميب
  روان   آب   چنين  با  اریـــبرود  کنار  بر
  شيخو غربتبار  درد  آن  تنم از  آرم  بر  تا

  کنميم  للندر   ورـشۀ چشم  در  شو و شست
  شيخو دستار و دامن  هم م،تن و پا و سر نيا

  اديب  آمد   ام   رانهيو   ۀکلبی  رــــــعم  بعد
  شيخو کهسار  ۀـپنجشاخ  آناز ب   بينم که تا
  وطن  یآبا  شاخـپنج   زآن  شاد  بگردد  دل
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  شيخو گلزار  و گل با بايز و سبز  نيسرزم
    وطن  بــح  از سرشار    کشورم   مردمان

  شيخو رغدا دشمن رند آن سر ُبدهند و  سر
  شعر به  موزونم  طبع ن،گفت  يارای  گر بود

  شيخو اشعار در  رازها  صد  فاشمی نمايد
   لطيفگر شود لطف خدا از غيب بر مسکين

  ميربايم  نقد  و ارزان،  دولت  ديدار خويش
  
   
  
  
  
  
  
  
  

 


