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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

   

  اللطيف صديقی للندریعبد روانشاد    

      

 

 : AA-AAاشت پورتال يادد      

ما  ۀنأسفانه ديگر در ميامتشادروان خواجه عبداللطيف صديقی للندری شاعر دلسوخته، 
ر اشعار نغزش را وقتاً فوقتاً د ما اما. نيست، تا شعر بگويد و دل شعردوستان را شاد گرداند

. از نظر خوانندگان ارجمند پورتال ميگذرانيم موارد خاص از آرشيف بيرون آورده، مجدداً 

به تقريب نشر کرده بوديم، اينک مکرراً سال گذشته نيز که را " جشن استق=ل" مطنطنترانۀ 
  .مينمائيم تقديمسالگرد نود و دوم استرداد استق=ل وطن، 

  

  !روان آن شاعر آزاده  و ھمکار گرامی پورتال شاد باد

  
  

  

 

  جشن استق5ل
  

درود به روان پاک غازيان، شھداء و جان نثاران نبرد استق=ل افغانستان و در  
  !ير امان هللا خانمرأس ھمه، اعليحضرت غازی ا

گذشته به تقريب سالروز فرخندۀ استرداد استق=ل افغانستان  ترانه ای را که سال
بار ديگر و اين بار به افتخار نود و يکمين سالگرد استق=ل  سروده بودم، يک

  :موطن عزيز پيشکش مينماي
  

  

  اجنبی در وطنـــم، فتنه و بربادی ماست      جشن  آزادی  ما  مــــژدۀ  آبادی ماست

  بيدادی ماست ه خون مايۀبی گنه خفته ب      زی ماستنوجوانان وطن عز و سرافرا
  

  ــــر  آزادگی  از غيرت افغان باشدــّ فـــــ

  جـــان سپردن به وطن رسم نياکان باشد
  

  يا داريمزا روزی ِ ـشوق ِ پيروزی  و بھ      در  رِه  حفظ   وطــــن  ھمت پايا داريم

  ھــرت جوھـــــر شمشير به دنيا داريمش      ديد روشن ز مفـــــاھيم   و قضايا داريم
  

  غير شدن خصلت افغانی نيست  دۀبنـــــ

  تابعيت  ز جـــــفا  روح مسلمانی نيست
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  ھـويت و غيرت تو از دم ِ ايمان چه شده      زادگيت مردم افغان چه شدهـــــــــور آش

  دم عيسائی و آن جوشش دوران چه شده       خنجـر و تير و کمان تو ز انبان چه شده
  

  شير مردان وطــــن، ملت افغان بر خيز

  ای فـرو رفته  به گردابۀ طوفان بر خيز
  

  اين نه شھديست که با  زھر نمايان گشته      فتنۀ غــير  کجــــــــــا ساتر ِ پنھان گشته

  ـــامۀ چوپان گشتهجمله گرگند، که در ج      دشمنان وطنم  شاطـــــــــر شيطان گشته
  

  ـتان پر خطر و بار گران می باشدــراھـــ 

  ھـــــمت پيری و شمشير جوان می باشد
  

  غيرت  و صولت تـو  مشعل راھت باشد     ای   وطندار  خــدا  پشت  و پناھت باشد

  دشمنان غرقه بخون و عذرخواھت باشد      روشنی بخش  دلـــم   برق ِ نگاھت باشد
  

  ن  بيرق  بالنده  به دوران باداــرنگ  ايـ

  تو نمايان بادا سبــــــزی و سرخ و سياهِ 
  

  حيله  و چال  و فريبش ھمه بربادی بُود      وای از آن قــوم  که  او فاقـد آزادی بُود

  مرکب شھــــــرت  او توسن شيادی بُود      شاھد عھــــــد و وفايش ھمه ُمنقادی بُود
  

  افغان نبود ـــــاصۀ بندۀ غير شدن  خــــ

  سرخمی پيش عــدو خصلت مردان نبود
  

  پايه  و  مايۀ    پـــــــــيروزی  فردا بادا      ياد  مردان   وطــــــــن  دائم  و پايا بادا

  ذکــــــر  نام  خوش او  گوھر  گويا بادا      روضۀ باغ  وطـــــن  پرگل  و بويا بادا

  

  باشد "امانی"ــتر ما صيِت ــزينت دفـــ

  اين نه ناميست که او زاھق و فانی باشد

  

 

  

  

  "شھرت و آوازه"به کسر اول و سکون دوم يعنی =   صيت     

  "اعليحضرت غازی امان هللا خان محصل استق=ل افغانستان"منسوب به= امانی      

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

  


