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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Political سياسی

  
  یللندری قيصد فيـعبداللط

  ٢٠٠٩ دسمبر ٢٢ کانادا ــ 
  

  

  

  کربالی وطن
   در نهان دارم  ناگفته  مـغ و  درد      مهربانی داـــــــــــخ ی ا  نالم زار

  کودکانی واـــــــــن و درد و غصه      زمان خـــــــتل  ۀقص  نيا  شنو می

  شنو مظلومان زاری اـــــــــــه ناله      شنو انيپای ب   یاــــه غم  دل راز

  تن انيپای ب اندوه ،مـــــــــغ اشک      تن سوزان ۀ الـــــــــن نيا شنومی  

  است ماتمی نوا سوزو جهت شش       است غم ی آوا و اديرــف طرف هر

  بود انــــــــــــــطيش و فتنه ماليپا       بود  ناالن ی اقگــــــــف از هموطن

  زن و مردببوده  حرمتی ب چهوه       وطن نياکه بس در خون تپيده   هو

  نـتا ذق ونــــــخ با شتهآغ مردمان      وطن اندر شده برپا ربالــــــــــــــک

  شماری ب باشد نهيسی اـــــــــه داغ      کنار  وی کو در ديجوش نخو موج

  است خاکستر مردمان مال و جان       است  ور شعله  ر، ــــنگ فتنه آتش

  جنون از   جهالت از   تيجنا  از       خون و کشت  در  هنميم گرفته در

  ـــــــــــيلۀ دزدان و فتنه پيشگانح       گانگانيب  ۀ ليح  را اـــــــــم کشت

  است نم چشم منتظر مــه هنوز تا        است  دم را گرگان هگل نيا وأمانت

  دلم باغ کن تازه ميداـــــــــــخی ا        دلم  داغ از ست بوداــــــــــه سوز

  بود ونپيوسته ناميم بر و ومــــــب       ؟بود  خون در هنميم نيای ــک به تا

  است دهيچيپ مـــــــغ دام در هنميم       است دهيخشک  گلو  اندر  اـــه  ناله

  نگر انيپا  یب  اندوه  مـــــغ اشک      نگر مظلومان اديفر طرف رــــــــه

  روا ما بر ستم و  ظلم  یـک  به  تا      نوای ب خلق نالندی ک هـــــــــــــــب تا

  عقل در قـــــــــيد اسارت در جنون       غرقه  بخونها کوچه پس و کوچه

  مرگ نيونــــــخ گشته اندر  چنبر       برگ و باريب لب، دهيخشک مردمان

  دمن و دشت نــــــيا سفاک دشمن       وطن از نـــــــــکگردگارا دور مي
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  دعـــــــــــا اندر نماز دست ها بهر      نياز و زــــــعجصد  به باال کنمی م

  ام غمخانه و وغم انسوزـــــــــج آه       ام وانهيد دل سوز ودـــــــــــــب نيا

  اصبح  و مسر ــــه تو اد يکندی م      نوای ب "فيــــــــلط" سوز شنو می

  کن چاره را وطن درد داــــــخی ا

  کن چارهيب ملت نياۀ ارــــــــــــــچ

  

  
  

  


