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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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   AA-AA  ادارۀ پورتال

   ٢٠١٠  جوالی١٦  
 

 
  "فرياد ملت مظلوم"

  
پورتال، جناب عبد اللطيف صديقی در و گرانقاخيرًا مجموعۀ اشعار وطنی شاعر آزاده و همکار دائمی 

 از طبع خارج گرديده و در خدمت دوستداران شعر سياسی و "فرياد ملت مظلوم" زير عنوان ،للندری
  .ميهنی قرار گرفته است

اهداء " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" بدين ترتيب به پورتال لطف کرده و اين مجموعۀ نفيس راشاعر 
  :کرده است

  
  

  :اهداء
 ُمفخـّم، پورتال به افتخار کمال با را مجموعه نيا

 ،"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان "ُمبارز و آزاده
 مای مل وحــدت وی وطنپرست استقالل، ُمبلــِّغ که

  .کنميم اهداء است، من اشعار دار نهيآئ و افغانها
  

  :در صفحۀ مقابل شعر حکيم فردوسی توسی چنين نقش بسته است
  
  

  مباد من ِ تن نباشد کشور ـــوچـــ
  مباد تن ک  يزنده بر و بوم نيبد

  ميدهـ کشتن به تن بسر سر هــمه
  ميده بدشمن کشور  که بـِه آن از

  

  : اينطور مينويسد"ا هموطنان عزيزبسخنی "شاعر ضمن 
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  زيعز هموطنان بای سخن

 و تصوف فتگانيشـ ازی ک يهک مرحــــومم پدر زبان از ل،يفام  طيمح دری کودک آوان از جانب نيا
 و بوستان چونی کتابهائ با گوشم و چشم و بودم دهيشن زهايچ ،یوارستگ عالم از است، بوده صاحبدالن
 ،یرازيش حافظ محمد نيالد شمس خواجه اتيغزل وانيد ،یرازيشی سعد حضرت سخن، استاد گلستان
 ،یروم محمد نيالد جالل موالنا حضرت بلخ، خداوندگاری معنوی مثنو وی توسی فردوس ميحکۀ شهنام
 دنيشن و خواندنۀ نيزم دانش، و فهم مجال به نه نش،يآفر فطرت از تيتبع به ه،يشمايپ نيا با. بود آشـنا

. گشت سريم اندک ميبرا ،یعرفان موضوعات بشمول مختلف،ی ها عرصه در مـقاالتۀ مطالع و اشـعار
  .ديگردان فيشر ِ فن نيا مند عالقه زين مرا امر نيا و هبود جيرای کتابخوان زمان ريد از ماۀ خانواد در

. ديرس بسر هيبيحبی عالۀ سيل در ميثانو ماتيتعل و کابل" خان جان سردار "مکتب در بندهی ابتدائ ماتيتعل
ۀ فيوظ" مّصحح "ثيح به سپس و نيحروفچ بصفت مکتب، دروس از بعد ،یثانوۀ دور انيجر در

 به دست تا گشت، رهنمونم امر نيا. بردميم شيپ را" اصالح "و" سيان" مانندی ديجرا و اخبار حيتصح
  .دميرسانيم چاپ به مجالت و ديجرا در و نوشتهی مقاالت چنانکه بزنم، زينی سينو مقاله

ی پوهن "از ١٣٤٧ سال در و دهيگرد" پوهنتونی حرب "شامل ،یثانو ماتيتعل از فراغت از پس
 افغانستان دفاع وزارت" کيتخنی اکادم "به ليتحصۀ ادام غرض عدب. شدم فارغ پوهنتون، آن" زرهدار
 فه،يوظ انيجـر در. آوردم بدست رای ليتحصی عالۀ مؤّسس آن فراغت سند ١٣٤٩ سال در و شده شامل
. رساندم اکمال به مؤّسسه آن در را دروسی ريفراگ  ِ سال ک يمدت و دهيگرد افسرانی عال مکتب شامل
 سال در فراغتش سند که پرداختم، سانسيل مافوقی مسلک التيتحص به سال، دو مدتی برا آن بيتعق به

  .شد سريم ١٣٥٢

 زمان آنی اسيس اوضاع بای ناسازگار نسبت افغانستان، بهی شورو اشغالگری قواۀ سفاکان تهاجم از بعد
 و خجالتبار خروج از پس. بردم بسر انتظار حالت در را سال مين و هفت مدت و شده داده سوق تقاعد به

 در. شدم گماشته فهيوظ به مجددًا ،١٣٦٨ سال در زميعـز کشور ازی شـورو متجاوزی اردوۀ منهزمان
  .ام نموده کار ،یطب عـلومی اکادم پـرسونل و کدر ُمعاون ثيبح فهيوظ نيآخر

ی تيگ سراسر در هجرت و غربت اريد یِ متوار و آواره را هموطنانم ز،يعز وطن بار فاجعه اوضاع
 سرودن به و ديگشای م برابرم در رای خشن و تازه فصل روزگار،ی جفا و هنيم ازی دور. گردانديم

 تلخ خاطرات منی هنيم اشعار. مينمای م آغازی هنيم اشعار سرودن به نخستۀ قدم در. گمارديم شعرم
  .است زيعز افغانستان مألوفم، وطن از منی مهجور روزگاران

 ِ اميا. امدميدرن زانو به هرگز فـشرده، پا جابر،ی طوفانها و بادها و دشدائ برابر در تحمل و صبر با
  .ديگرد من اشعار بخش الهام و ساخت ام دهيآبد مگر غربت، ِ ُپرآالم

 کهی اشعار در. بوده غربت دری زندگان ماتينامال بار ،یوطن اشعار سـرودنی ها زهيانگ از گريدی کي
 و وطن از گذرد،يم گرانقدرۀ خوانند حضور از ،"مظلوم لتم اديفر "به معنون و حاضرۀ مجموع در
  .ام کرده اد يگداز و سوز با وطندران کرانيب رنج و درد

 دشـمنان و خائنان ظالمان، اشغالگران، کهی  احوال و اوضاع در وی خيتار ِ حساسۀ مرحل نيدر
ۀ مجموع نشر و چاپ ازند،بس نابود خواهنديم را مای معـنو وی ماد بود و هست مردم، و وطن رنگارنگ

 ادب مندان عالقه به خصوصًا و زيعز هموطنان به را آنۀ مطالع و دهيد الزم را" مظلوم ملت اديفر"
  .دانمينم فائده ازی خال ،یاسيس

  :رياخ در و

 اهللا ـليخل ريانجن دپلوم جناب وطن، مبارز و  خواهيآزاد وطنپرست، برازنده،ۀ سندينو و شاعر از
 از اند، بوده مجموعه نيای محتوا و شعرۀ عرص تمام در بنده ُمـمِّد و محّرک شّوق،م که" یمعروف"

  .مينمايم استدعاء را آخرت و ايدن سعادت شانيبرا ازينی ب داور از. سپاسگزارم قلب ميصـم
  

  یللندری قيصد فيعبداللط

  ٢٠١٠ جون ١٧ ــ کانادا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  
طف بيکران جناب للندری ل" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ادارۀ پورتال 

شان بديدۀ قدر نگريسته و در حالی که ازين را نسبت به پورتال خودصاحب 
رودن اشعار التفات ايشان ابراز سپاس ميکند، آرزومند است که شاعر در س

  حکايت ميکنندادگی و شهامت و وحدت ملی افغانانآزميهنی و اشعاری که از 
  .يگر را تقديم آيندگان نمايد،  توفيق مزيد يابد و اشعار آبدار د

  
  


