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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political  سياسی

     
  عبد اللطيف صديقی للندری   
  
  

 
 

  من رــشع
  است غمی  آوا و اديفر من رـــــــشع

  است ماتمی  نوا و سوز من رــــــشع

  جداست های شاد و شور از من شعر

  ماستی ها  غم  ۀنيئآ  من  رـــــــشع

  است عبرت  دار  نهيئآ من رـــــــشع

  است ربتــــــــــغ درد زی زار ۀنال

  تن سوزان ۀ نال  است من رــــــــشع

  تن  انيپای ب  اندوه   مــــــــغ  اشک

  دلمی  تنها   کنج  در   من  رــــــشع

  دلمی  آوا و  سوز  است  انـــــگميب

  بود  هاـــدل   ۀغمنام   من  رـــــــشع

  بود  پا بر   ها   ناله  و  ها  وزـــــس

  ستيا  وانهيد دل  سوز من  رـــــشع

  ستيا پروانه ی ـــــک  يِ جانسوز   آِه

  ام نهيس در   است دلی نا من رــشع

  ام نهيريد    غم   اديرـــــف   و  شور

  بود  انيپای بی  غمها  من  رــــــشع

  بود  لومانــــــمظ   زاری  ها    هنال

  روزگار  سرود  نيغمگ  من رــــشع

  سوگواری   نوا   زــــج  زدينخ   زو

  بود  محکومان   اديفر   من  رــــشع

  بود  مظلومان  سوز رـــــــــــپ   ۀنال
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  زمان  تلخ   ــۀقص  هست  من رـشع

  کودکانی  نوا  و  درد  و   صهــــغ

  نوايب   چشم  ز  زدير    مـــغ  اشک

  ُپربها  ُدر   وــــــــهمچ    دانه   دانه

  غم شور  و نوا  صد  دل  در  هست

  بم و ريزی  نوا  در   ربابم   ونــچ

  جهان  در   بودم  دلشادی  دمی  ـــک

  زمان   بيآس   هـــچ  بر  اندر   بود

  دور ز  آمدی م  سازی    نوای   ــــن

  سرور و ساز وی  شادی  صدای  ـــن

  طرف  هر   ناالن   النهی  ب  بلبالن

  هرطرف وپژمان خشک وگلشن باغ

  بهار   باد   وزد   خوش    مينسی  ـک

  بهار نو  از   مـــــدل  شادان   شود  تا

  گر   نوحه    انـــمرغکی   نوای   ن

  سحر  تا  گوشم  به  خوشی  نوای  ن

  انيع غم  صد گل  برگ هر  رخ بر

  نشان   ها   مــــغ و   آفت از  داشتند

  من  وشــــگ   در   بومهای  نا   بود

  من  وشــه   در   حادثهی  نوا  صد

  دل راز صد  فيلط  خواجه از بشنو

  دل  آواز   و   ناله  دــــــص  ها درد
  کن  ارهــچ  را  وطن  درد  داـــخی ا

  کن  ارهـــــــــــچيب   ملت  نيا  ۀچار
 

 


