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 Political  سياسی

      
  عبد اللطيف صديقی للندری  

  ٢٠١٠ سپتمبر ٢١    تورونتو ــ 
  
.    

   

   گرانخواِب
 

   با هموطن هميار شو ،؟ی با دشمنانــــــــــکبه تا        از خواب گران بيدار شو وـــــــــــ ت!ای وطندارم

  اکه و عيار شوـــــــــــــــــ ک،هموطن بينی به آتش       اندر غم پيکار شو،کیه ب  تا واب راحتــــــــــخ

  ؟کیه ب  خود فروشی تا،گوميحرف حق بی پرده 
  

  وای دليران بوده اندأاک و مــــــــــــــحامی اين خ      زم و ايمان بوده اندـــــــــــــــرادمردان وطن با ع

 چون نگهبان بوده اند، را زت و ناموس ماــــــــع      رفان بوده اندــــــــــــپيرو توحيد و هم با علم و ع
  ؟کیه ب  خود فروشی تا،گوميحرف حق بی پرده 

  
   از بسيط اين جهان رددـــــــــحو گم تا که دشمن        اين زمانتا به دشمنانــــــــــــــ پ  به  کنیانقالب

  ون بود اندر رگانـــــــــــ تا خ،جان بده بهر وطن      ر بيگانگانصنـُک ع ي نـــــــــ در وط که باشد تا

  ؟کیه ب  خود فروشی تا،گوميحرف حق بی پرده 
 

  که همدوشيم ما یگوئانيان ـــــــــــــــبا خسان و ج       آرام و خاموشيم ما،چکانونــــــــــــ ميهن خهگشت

  جمله مدهوشيم ما  ،رده غارتــــ ک،قتل و وحشت       خرگوشيم ما وابــــــدر خ  ،گرگ ها اندر وطن

  ؟کیه ب  خود فروشی تا،گوميحرف حق بی پرده 
 

  انم ببين ايمجوش ، مردم اموشـــــــــــــ خ از لب       آه و افغانم ببين،ور و چپاولـــــــــــشش جهت چ

 راسانم ببينـــــــــــــــــــــــ خِ  عيارِ  مردان همت      و خون حال هراسانم ببين اک ـــــــ در خ خفته ام
  ؟کیه ب  خود فروشی تا،گوميحرف حق بی پرده 

  
   اين شور و غوغا گوش کن وطن دوهــــــشرح ان       گوش کن قصۀ  پژمردگان را ردگاراـــــــــــــــک

   فردا گوش کن الت امروز و از ديروز وـــــــــح      ا گوش کنـ بی سر و پ های مردمانجــــــــــــــرن

  ؟کیه ب  خود فروشی تا،گوميحرف حق بی پرده 
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  ای مظلومان بودهچشم و  وشد زـــــــاشک غم ج      دَو سرگشته و ناالن ُب، ارگانــــــــــــکی بيچه ب تا

  ون آفت دوران بودــــــــــــــدشمن خونخوار ما چ      والن بودـــــــــ در شورش و ج نگاداين دل غمدي

  ؟کیه ب  خود فروشی تا،گوميحرف حق بی پرده 
  

  ها ساز وش سوز وــمی رسد از شش جهت در گ      هاو آواز ردگارم ناله ــــــــــــــــــــ ای ک!می شنو

  ها پرواز ق، دمیــــــــــــــــــ بر آستان ح تا رسد      هااز شهب پر زد همیراز کهکشان ــــــــــــــــبر ف

  ؟کیه ب  خود فروشی تا،گوميحرف حق بی پرده 
  

   اسالم ما"رهبران " هردــــــــــــــــ ک ر پا بدنامزي؟      ه شد آن عزت و آن نام ماـــــــــــ چ!دمنای خداو

   آغاز و هم انجام ما لَي و ِح رـــــــــــشد مگر مک،  پوشيده  و ابهام ما؟      اــــــــــــــــــــ کج افتخار ما

  ؟کیه ب  خود فروشی تا،گوميحرف حق بی پرده 
  

  باز آورده ايم، رسوز ــــــُـــــاشک و آه از سينۀ پ       روی نياز آورده ايم! داــــــــــــخ ما به درگاهت 

  راز آورده ايم نگ ـــــــــــــــ آه بر در بخشايشت       نماز آورده ايم  در حين ريهــــــــــــــــ گ جويبار

  داز آورده ايمـــــــــــــــــبا لطيفان جهان سوز و گ

  ؟کیه ب  خود فروشی تا،گوميحرف حق بی پرده 

  

   

  

  

  

  
 

 

  


