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 ز کجا ياد کنم؟

  کجا ياد کنم؟ چه بگويم ز

  ؟ــرياد کنمــــــــــاز چه ف

  من از آن مردم بيچاره چه ديدم که مپرس

  من از آن ميھن ويرانه چه ديدم که مپرس

  و ديوارش در بشکسته   ۀــــمن از آن &ن

  بيمارش دلِ  می وــــــــمن از آن ملت زخ

  کجا ياد کنم؟ چه بگويم ز

  ؟ــرياد کنمــــــــــاز چه ف

  م دل ما نه يکیزخ ،آخر اين درد نه يکی

  ندارم شکی، صه دراز استــــــراه اين ق

  !!!به ويرانۀ ما  "غمخوار"ھمه عالم شده 

  انۀ ماـــــدوخته بر خ اش چشم طمع ھمه 

  رارت شده آزادی ماـــــــــــــل شھمه پاما

  اوت شده آبادی ماــــــــــــــرگبار شق زير

  کجا ياد کنم؟ چه بگويم ز

  ؟ــرياد کنمــــــــــاز چه ف
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  تماشای جھانه گوشه نشستم ب  درين من 

  حيراندر ن ۀ مـز افسان گشته ان ـجھاين 

  رنگ دگرـــــراه بکشود به آھنگ و به ني

 به اسرار نھان م وـــــــــــتھاج و به تبانی

  !شود "مدد گار"به ويرانۀ من زد که  رس

  ويد وھمکار شودـــراه خودش ج ھدف و

  ،مگرديدی که نشد

  ھنوز خاليست دست  ،ھنوزست خانه خاکي

  ژمرده و زخميست ھنوزـــــــــــــــــروح پ

  ر استدرد پُ  رنج وغم و مردمش ازدل  و

  ونت سفر عشق گم استـــفـع ز زخمھا پر

  کجا ياد کنم؟ چه بگويم ز

  ؟ــرياد کنمــــــــــاز چه ف

  به عمقش زر ناب معما و زمين پر ز اين 

  ش خوابنميديد رــــــبحبر و  اجانب ز گه

  زار شھيدان کوبندــــــــــــحال پا بر رخ گل

  رگ قافله از چنگ حريفان روبندــھمچو گ

  ميھن نکندمی ــــــــــــــداوای تن زخکس مُ 

  وانش کسی مرھم نکندـج ز از دست ـج هب

  ان سازيدديۀ اين نسل دليرــــــــــرا ھ علم 

  ميدان سازيدو عمل حاکم  دت علم ـــــــوح

  کجا ياد کنم؟ چه بگويم ز

  ؟ــرياد کنمــــــــــاز چه ف
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