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 Political سياسی

   

  ندریخواجه عبداللطيف صديقی للفقيد 

  2012ست ھشتم آگ :دمجدّ نشر        

  

  

  

  ؟؟؟یکه ب تا ارزان سخت دانيشھ ردمھ نيا خون

  ) "فرياد ملت مظلوم"از مجموعۀ ( 

 "خواجه عبداللطيف صديقی للندری" جناب ،ما میھمکار گراشاعر دلسوخته و يادبود از خاطر ب

را آنچه  .نشر ميکنيمداً دّ جم آن مرحوم مغفورسالروز وفات اولين  را دراو  یه ھايکی از منظوم
افغانستان آزاد ــ "پورتال  در 2010فبروری  26 در صفحۀکه  ست یمسمخّ  ايم، انتخاب کرده

و بی آزرم را در شيندند و نيمروز اکيھای دشمن اشغالگر و سفّ و  ه بودمنتشر گشت "آزاد افغانستان
  :ردافشاء ميک... و و مارجه و ھيرمند و قندھار  علیناد کندوز و وردک و

  

  کن گوش ـھــنـانميم ھـم آفــــــتِ  و درد رحـــــش      کن گــوش ـــانمــــزبـ از دارم ناگــفتـه دل سوز

  کن گوش دشـــمنانم از  کـشتــارھا و  ارتـــــغ      کن گـــوش مـادرانــم زبان از رزندـــــف  سـوگ

  کن گوش فـغـانم و  آه ن،ـــــک ازب را  دل  چـشم

  ست؟يچ ز لرزان و سرکش ان،ينوای بی نوا نيا      ست؟يچ ز طــفNن اين زار ه ھای نالــ کردگـارا

  ست؟يچ ز مظـلـومان اديرــف  ھم و سوزجانۀ نال      ست؟يچ ز چشمان در اشک نيا و افسرده خاطر

  ست؟يچ ز ـانيپای ب رنج و ديشـھ ھردم ھمه نيا

  ؟شده ــدايپ اـکجــ از  وحـشـت  و  ظلم  سپاهِ   نيا      شده ھمتای ب رنگينـ وطن اندر ھــتـجــ  شــش

  شــده جــای بــ و آواره ــاـــھـ هيقـــر مــردمــان      شده باW فلک رـــــب شآت و دودی ـاـــھـــ هلـعش

  شده بـرپا  وطن انـبار  بــه  ســــوزان  آتــــــش
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  وطن ســتــانبُ   گشـته، ونــــخ و  آتش نيسرزم      وطن ـبـانيغـــر حــال  رـــــــــنگی مــيا الھی  

ُ بـ پا بر ھا فتنه      وطن بــھــاران در ـلــگـ و  گلشن از دمد  خون   وطن دامــان و دشــت در دوَ ـــــــ

  طنو جـوانانی ا  کن، رــــخطھم   و ـزيخ زود

  تا به کی؟ جــوWن و جـور در وطن اندر انيجان      تا به کی؟ ــرانيو ـانهـخ و باد به  شـد  منيزمسر

  تا به کی؟ انيـطـغ و  یبغ در وطـن  نيا نانيخا      تا به کی؟ وجـدان منکـوب رــگن را رانيضمی ب

  تا به کی؟ ارزان سخت دانيشھ ھردم نيا ونــخ              

  ساختند رانيو تـــــــــــــسخ مروزمين و ندنديشباختند       می  ھاــــردـر  نـــــــــــگستظلم   انيجان

  افـراختند" مارجـــــــه"تا " نادعلی"آتش  اندر       انداختند ودـــــــــــخ ُسم ريز  به ردکو  و کندز

 بگداختندما چنين  ارــــــــــــــــــــکندھ و رمنديھ

        

 

 

  ) 2010فبروری  25 ؛ کانادا تورونتو ــ ( 


