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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

 
  ندریلاللطيف صديقی ل عبد      

   ٢٠١٠سوم جون کانادا ـ        
  

  

  زده ماتم ملت
  

ميسوخت ناالن و زار  ـم هــــنيآتشی فضا از      ميسوخت حرمان داغ صد اـــــب  پردرد دل از  

ميسوخت افغان اديرـــف و ناله از  شام و صبح      ميسوخت انيرـــــگ  چشم يا،خدا هنيم از دور  

  ميسوخت لرزان شمع  چون هموطن غايدری ا

بود طانيش و  ارهــــــّـــــــمک  مأمنم دشمنان      بود پنهان نظر ازی ک دشمنانی اــــــــه فتنه  

بود محکومان اديرــــــف و ناله شب   تا د      روزبو چوپانۀ جام در  و مگر رگــگ  یجملگ  

  بود جانی بال جمله  شان  اعمال رــــنگی م

نوط اندر رـــــــــــــنگيم راما  سفاک دشمن      دمن و بوم نيا دهيگرد  بال طوفان  رقــــــغ  

زغن و زاغ مأمنم از کن دور فــــرما، چاره      نَحِم و اديرـف و شور از خدا نناال  یکه ب تا  

  وطن دامان و دشت در ميسوختی کباب ونــچ

  شد دلشاد دشمنان آمد غم و  اديرـــــف و شور      شد برباد أمنمـــــــــــــم دشمن  ظلم شرار از

  شد اديفر تنم  جمله  نــــــــــــهموط فغان از      شد آزادی دمی ک نيب  حسرتم رــــــــــپۀ نيس

  شد ظلم و استم شد خـــــــدايا ، جور شد بيداد

وطن جان دشمن نيا هتب و تاراج ردهـــــــــک      وطن دامان و دشت ويرانه  اندر  جهت شش  

وطن دزدان دست از  شد  ادــــــبرب هموطن      وطن گرگان دست از تنگ نهيس در نفسشد   

  وطن انپريش الــــــــــح نگريم کـــــردگارا

ما مژگان و دهيد بر  وردــــــخ یم  ماتم ريت      ما چشمان خم  از  د بنگـر که  خيز غم برق  

ما ناالن دل در رگها ز جوشد ونــــــخ موج      ما سوزانۀ نيس در ،ها ناله و اـــــــــــسوزه  

  ما درمانی ب درد نيا کند  ارهـــــچ تا ستيک

نگر مظلومان اديرـــــــــف هم و زاری ها ناله      نگر انيپای بی غمها انانمــــخی ب  وطنی ب  

نگر جان دشمنان ددارــــــــــنی رحم ه ایذر      نگر نانی ب ودکـــــک  ینوا و  درد و غصه  

  نگر افغانۀ ديغمد  مادر  یها هيرــــــــــــــگ
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؟ستيک سوزان آتش  نيا،   نمــــــــهيم ه سوختاند   ؟   ستيک انيعص آتش از  ما امروز  التــــــــــــح  

؟ستيک انيطغ مظهر  غم و آتش و  ونــخ و درد؟      ستيک جانخصم  مصخ اينک نگر کنوا دل چشم  

  ؟ستيک مانيای ب شمر  آنی ــــــــــــــآزادگ دشمن

بود والنـج  درشمچ  لطيف از نيرنگ اشک      بود انيگر غم و درد از زده مــــــــــمات ملت  

بود ناالن  هاچارهيب ی  مهربانداـــــــــخی ا      بود جالدان رنگين،  شده اـــــــــبرپ  ها فتنه  

  بود افغان و ناله،  سوزان آه نيای که  ب  اــت

  

  

  


