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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   

  
  
 
 
  

  ؟شد چه
  ؟شد چه نتعزت و شا  عـــــزيزم وطندار  یا

  ؟شد چه  پاِک قبلۀ جــــــــــــــد و نياکانت خاک
  دشتبنگـر به سوی کوه و ی دم ک ي برادریا
  ؟شد چه نته زاراسبز آن ،دمد خون سبزهی جا
  رويت ريختند به آتش واــــــــــه از و نيزم از
  ؟شد چه جوانانت نو ت،جوان خورده ها مــــزخ
  شد بربادی جملگ ارانيد و،  رـــــــشه آن رفت
  ؟شد چه ارانتيشهر ،ميوــــبگ خورده دل خون

   اب و جدشخــــرو و جوش زا مانده تمردمان
  شد چه دورانت شور شد کجا های مست و جوش

  وطن خاک دشمن ،مميرـــــــــــح از را ما اندر
  شد چه انتحيو آب آن من شد از عطش، انــج

  ان عصر نويزيــــــــــــــچنگ  دمت، نيا دشمنان
  ؟شد چه  و ُمدارا های انسانتانصاف و دلـــع
  غارتگران تو ناموس ی وطنا غارت ردهــــــک
  شد چه دارانت پرده،  دهيدر عصمت ۀردــــــــپ

  شد دهيپاش ما رهنگــف و  دانش  ،عرفان و علم
  شد چه اهل عـــــــرفانت   رفته،  بربادگی لمج
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  ستم در اين وطن از حد گذشت و ظلمو  غارت
  شد چه دورانت سرمشق  آنادگاه عـــــــدل و د
  نــــــــوط نانی ب طفل آن رودمی  م اد يزی ک
  شد چه افغانت فلـــــــــط آنی گشنگ از تپدی م

  وطن از دور  ام  آواره ،نمــــــــک افغان و  ناله
  شد چه عين و اعيانت شد اـــــــکجی آزاد شور
   منرـــــشه در کند یم کسی کس بر ترحمی ک

  شد چه قرآنت حلف ــــــــزاده،جنگ می بگو ای
  شان مونينام نيات از و شوم ـــــــــدومقــــــ از

  شد چه بارانت و برف ،شد کم ديورشـــخ تابش
  ريغهجـــر  اريد اندر "فيلط" عمرت  تبه  شد

  ؟شد چه بهارانت نو، شد زانــخ عمرت حسرتا

  
 
 


