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 Political  سياسی

  
   للندریی   عبد اللطيف صديق

  
    

  
  .لطفًا استثناًء هر دو پارچه را يکجا نشر فرموده، ممنون گردانيد

  با احترام
  
  

  دهيتپ خون در دل
  شوديم خون دلم  التـــــح  نياز انوطنداری ا

  شوديم دگرگون  حالم،  تپد یم  ونـخ در  دهيد

  کن چاره ياخدای رحم،  شد دهيپاش نــــوط نيا

  شوديم طاعون جنگ و کشتن شد ز حد و بلکه

  شودی جار ونــخ ليس مردم کشتار از ردمـــه

  شوديم گلگون اشک  خون و ز چشمانم ردوــه

  رای جايب شتنک،  غارت و قتل  دميبد ونــــــچ

  شوديم محزون افسرده دل و جان از چکد خون

   زينهارهنيم و رـــــشه از برندی م کشانم کش

  شوديم خون ، دل آشفته مسر التـــــح نيچن زا

  زار قلب از چکد خون و اشک دهيد از رود یم

  شوديم افزون ناله جوانان اد يکنم ونـــــــــــــچ

  تانکها توپ  و   ريــــف از  ده  آرام  یدم  کي

  شوديم دگرگون رنگم نهيب بم فگــــــــــــن  زا

  حسرتا وای ا ريغ ارــــــــــــــــيدی سو کنم رو

  شوديم مجنون کيش هم  نوايب " فيــــــلط" نيا
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  خونی ها قطره
  روديم خون ها دهيد از وطن نيا در شب و روز

  روديم گلگون خون نيا واـــــــــه از و نيزم از

  ها کشتار شب ک يحساب کس  رديبگ  رــــــــگ

  رودی م رونيب خون برزن وی کو رـــه سر از

  هااستبداد و ظلم ازی ا شمه سمينو رــــــــــــــــگ

  رودی م خون او نوک از قلم از زديـــــــــخ ناله

  انيجان و وحشتگران نيا از لب ميکشا رـــــــــگ

  روديم جنونم ز افسون و عاقل از هوش و عقل

  نبود شبنم سحر تا طفالنی رو مـــــــه و سر بر

  روديم رونيب چشم زک  بود  خونی ها رهـــــقط

  یشو آگه "فيلط" درد از وـــــــت را وطنداری ا

  روديم حونيج رود چون ديده ات از رمـگ خون

  

 


