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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political  سياسی

   
  عبد اللطيف صديقی للندری   

    ٢٠٠٩ آگست ١٨    کانادا ــ 
  

  

درود به روان پاک غازيان، شهداء و جان نثاران نبرد استقالل افغانستان و در  
  !ير امان اهللا خانمعليحضرت غازی ارأس همه، ا

ترانه ای را که سال گذشته به تقريب سالروز فرخندۀ استرداد استقالل افغانستان 
سروده بودم، يکبار ديگر و اين بار به افتخار نود و يکمين سالگرد استقالل وطن 

  :معزيز پيشکش مينماي
  
  

  

  جشن استقالل
  

   فتنه و بربادی ماست،مـــاجنبی در وطن       آبادی ماستــــژدۀ م  ما   آزادی جشن
  دادی ماسته خون مايَه بيبی گنه خفته ب      نوجوانان وطن عز و سرافرازی ماست

  

  ــــر  آزادگی  از غيرت افغان باشدــّفـــــ
  جـــان سپردن به وطن رسم نياکان باشد

  

   داريميا زاروزیِ ـهو ب پيروزی  شوقِ        داريمپايا همت  نــــوط   حفظ رِه  در 
  ر شمشير به دنيا داريمـــــرت جوهــشه      ديد روشن ز مفـــــاهيم   و قضايا داريم

  

    غير شدن خصلت افغانی نيستدۀبنـــــ
  تابعيت  ز جـــــفا  روح مسلمانی نيست

  

  از دمِ  ايمان چه شدهويت و غيرت تو ـه      زادگيت مردم افغان چه شدهـــــــــور آش
  دم عيسائی و آن جوشش دوران چه شده       نبان چه شدهو تير و کمان تو ز ا رـخنج

  

  شير مردان وطــــن، ملت افغان بر خيز
  ای فـرو رفته  به گردابۀ طوفان بر خيز

  

  نمايان گشتهبا  زهر ست که شهدياين نه       فتنۀ غــير  کجــــــــــا ساترِ  پنهان گشته
  ان گشته چوپد، که در جـــامۀ گرگنجمله      نان وطنم  شاطـــــــــر شيطان گشتهدشم

  

  ـتان پر خطر و بار گران می باشدــراهـــ 
  هـــــمت پيری و شمشير جوان می باشد
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  ت باشدغيرت  و صولت تـو  مشعل راه     و پناهت باشد پشت  دا ــخ وطندار   ای 
  دشمنان غرقه بخون و عذرخواهت باشد      گاهت باشد  برقِ  ن روشنی بخش  دلـــم

  

  ـن  بيرق  بالنده  به دوران باداـرنگ  ايـ
  سبــــــزی و سرخ و سياهِِ تو نمايان بادا

  

  ودبربادی ُبچال  و فريبش همه  و  يلهح      ود آزادی ُباز آن قــوم  که  او فاقـدوای 
  ود ُباو توسن شيادی مرکب شهــــــرت       ودی ُبشاهد عهــــــد و وفايش همه ُمنقاد

  

  بندۀ غير شدن  خـــــــــاصۀَ  افغان نبود
  سرخمی پيش عــدو خصلت مردان نبود

  

  پايه  و  مايۀ    پـــــــــيروزی  فردا بادا       و پايا باداياد  مردان   وطــــــــن  دائم 
  ـــر  نام  خوش او  گوهر  گويا باداذکـــ       و بويا بادا پرگل ن ـــــوط  باغ روضۀ

  
   باشد"امانی"ــتر ما صيِت ــزينت دفـــ

  اين نه ناميست که او زاهق و فانی باشد
  
  
  

  "شهرت و آوازه"به کسر اول و سکون دوم يعنی =  صيت     
  "اعليحضرت غازی امان اهللا خان محصل استقالل افغانستان"منسوب به=    امانی   

  "باقی"مقابل نابود شونده ، بين رونده ، از =  زاهق     
  

  


