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 Political  سياسی

  
  عبد اللطيف صديقی للندری  
  ٢٠١٠ آگست ٢٣ ـ کانادا ـ  
  

  
ل از و تجلي" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" آگست سال گذشته در ستايش پورتال معظم ١٧به تاريخ 

اينک .  آن پورتال نشر گرديد٢٠٠٩ آگست ١٨ سروده بودم، که در صفحۀ منظومه ایيکسالگی آن، 
از بارگاِه تقديم کرده و و اين بار به تقريب دوسالگی پورتال، همان برگ سبز پارسال را بار ديگر 

خدمت به وطن   اين صفحۀ آزاده، توان بيشترِ خداوندی استدعاء ميکنم، که متصديان عزيز و مبارز
  آمين   . محبوب و مردم نجيب ما بيابند

  
  

  ر گويا داردـسايت آزادۀ ما گوه
  

  ن سنبل بويا داردــــــــــــــــــدر دبستان سخ        ر گويا داردــــــــــــوه  ما گــــ آزادۀ سايِت

   داردو انفاس مسيحا رد با  می ض ــــــــيـف        هموطناننِ ــــــــــــتا دمد روح به افسرده ت

  ها داردـــــــــر بيداری  ما  شور و نــــوابه         به همهلقان ميکند اـــــــــــــوط غم و اندوه 

  معجـــــــز عيسا دارد  ،دــــــنور دهد، َرَدـب         مارينۀــــــــــــردۀ ظلمت و پسمانی ديــــــپ

   داردــــــــــردابه ف روز ـــــش رِه امکاروان        انــگمشدگ  ساالر رِههست او قافــــــــــــله 

   گلها داردديۀــــــرد،  هــــد، گل بخــگل ده         کهسار وطنری دامنِ ــــــتا شود سبز و ط

   داردرخشندَه زيبا ر ــــــــــــــوهـگ بهترين         ر ابنای وطن هديه کند عشق وطنــــــــــبه

   و شيدا دارد  غمديده دل رای ــــــــــــــماج        دريای عطش رقه به ــکه بود غ  یآن غريب

  ر بيکس و تنها داردــــــــــ همدردی هشوق         اوستر و وفا پيشۀـــخدمت و دوستی و مه

   ما داردم زدۀـــــــــــــمادر مات م اين ـــــــغ        نوجوان غرقه به خون و دل مادر داغ است

   به دنيا داردهوارـــــ خونخ  از دشمن شکوه        در آتش صد کين و نفاقو ن سوزد ـــهموط

  ها دارد نوا،   دل خسته رياد ــــــ ف  رـــــبه       گلو پاره کند    و غمديده ر بيوهـــــر هـــــبه

 شورش و غوغا دارد، ر فردای نوين ـــــبه        م امروز خورد، پردۀ ديروز َدَردـــــــــــــغ

  آزادی دل ها دارد و  ر آبادیـــــــــــــــــفک        کند، در رِه بيداری ما بذل  م ـــــم و غـــــه

   داردد بيضاــــــــرخ يوسف ، دم عيسی ، ي       ر افسرده دالن زنده و َحی ـــــــــــتا کند پيک

   لطيف از سر صدق او کرد هديۀغزل اين 

   به خدا جا دارد ثنايش،  ز ه گفتمـــــــآن چ

  


