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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 

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  دریللنی قيصد فيعبداللط
   ٢٠٠٩ دسمبر ٢٩کانادا ــ 

  
  

  

  

  وطن اندر بود برپا کربال
  

  نَحِمنــــج و    ربا  آغشته انمردم      وطن اندر  بود   پا بر   ربالـــــــک

  ؟شيپ به را  غربت بار رنديگ  چند      شيهم نالد یم   درد  از   هموطن

  جنگ نيخون ۀ ـپنج   رياس   هست      نهنگ کام  در  وريگدر    هموطن

  دمن و ومـــــــــــب نيا سفاک دشمن      وطن نيا کرد بال  طوفان  رقــــغ

  بود نم ُپر نــــــــــــوط درد از دهيد      بود غم ُپر هموطن رـــــــــــهۀ نيس

  است ناباور شان حرف از مردمان      است شر دست  وطن اندر رهبران

  بود لرزان حد هـــــچ ش اميد دست      بود سوزان آتش  در  نــــــــهموط

  بر و باری ب تن ،یالـــــــــــخ دل با      شر و است  ريوزت  دام در هموطن

  تن رزانـــــــــــل  ۀغنچ  شگفته  نا      هموطن رگــب و بار  هگشت خشک

  کندی ادـــــــــــــــبرب زاری ها ناله      کندی آزاد  روازــــــــــــپ  او روح

  بود مظلوم غم، بهی نيب اـــــکج هر؟      بود محکوم وطن  در  یک ظالمان

  بود گلگون شده کشته وانـــــــج نو      بود خون در اـــــــپ به تا ما سر از

  بود کبرا محشر ونــــــــــــچ هنميم      بود پا بر ستم و  ظلم  طرف رــــه

  شب و روز در  وطنی ب  نالد زار      لب دهيخشک مادر  بر  نظر  نـــــک

  ؟بود دوری ک  شان  ابوتــــتۀ تخت      بود منفور نـــــوط اندر "رهبران"

  همنوا کس مـــــــــدل سوز با  ستين      روا رمانــــف تو  به  دارم دل سوز

  کنديم باور هــــــــــــچی آزاد شور      کنديم سر  اـــــــه ناله  او  نيواپس

  ؟بودی ک تا الم و درد و الهـــــــــــن؟      بودی ک تا مــغ و اشکی ها رهطق

  تو امنی جو  و جست در  او  نجا      تو مبا رب پرد  یم  یمرغ وــــهمچ

  اتفاقی ب خانمان،ی ب ن،ـــــوطی ب      نفاق می نگـــــر همکشوران غرق 
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  ستين اديبن  راحت اندرين چــــــيه      ستين شاد دل کس  گرداب  نياندر

  بود انانــــــــــــــج منزل من منزل      بود سوزانۀ نيس در اــــــــــه سوز

  نتافت مظلومان زار الـــح به کس      افتين انيپا وطن نياز وخون کشت

  است دهيبار واــــــــه اندر  ها  ناله      است دهيــــــــچيپ سما تا  مظلوم  آِه

  وطن درد نما چاره داــــــــــــخی ا؟      نحم و درد از مينالی کــــــــه ب تا

  وطن گــــــردان  دامن  و راغ       سبزوطن باغ بکن تازه داــــــــــــخی ا

  بينوا      ناله هــــــايش  نيست  از روی ريا" لطيف"لطف  فـرما   بـــــر  

  ناله هــــــــــــای زار او از دل بود      از دل  پــرشور  و  بی حاصل بود

  دلش را  رام  سازِ ـر شور خش پـَر

  ميهــــــــــــــنش آسوده  و آرام ساز

  

  

  

  

  
  


