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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

  
   للندرییعبد اللطيف صديق     
   ٢٠٠٩ نومبر ٢٦کاناداــ       

  
 اهللا ليخل رينانج دپلوم جناب ،یمعروف نينسر محترمه خواهرم، هر يک  زيعز دوستانه ب رای اضح ديسع ديع

 استادجناب سيد حسين موسوی، جناب داکتر مير عبد الرحيم عزيز، جناب داکتر حنان روستائی،  ،یمعروف
 برکت اسحاق محمد محترم زاده، مختار اهللا نعمت محترم ،یباختر ناظم اهللا ليخل الحاج ر،ياس مينس محمد سخن

از صميم قلب  دارند،ی قلمی همکار "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"  باعزتپورتال در که یدوستان ريسا و
 سرپرست،ی ب سرنوشت،ی ب  ،یئصحرا ،یبانايب ،یدشت چاره،يب مردم رب را  مبارکروز نيا .گويم می تيتهن

 اد يبه و نشسته احزانۀ کلب در کنعان ريپ همچو که ه ایديکش بال و دهيکش درد مادران و سرگردان آواره،
  .ميمون و پربرکت آرزو مينمايم د،ندار جهض و ناله و اديفر و آه خود فرزندان

 در کوچک نهال توی منتهانا ليطف از که ميسايم مهرت پر آستان به نيجب ازين شوق، اشک همراه به! نوازا بنده
  .شود مبدل بالنده، تنومند درخت به تو، بخش اتيح ديخورش پرتو

 شفقت، محبت، به را آنی جا و گردان دور مای ها نهيس از را شقاق و نفاق عداوت، و نهيک و ضبغ خداوندا
 .بسازی خالی معنو وی روح تجانس وی وجود هم ،یهمدل ،یبرادر ،یدوست

 
  

  

  !نره ادت ينـَحِم پر غم، با آغشته مردم
  به استقبال از شعر شاعر آزاده، جناب مختارزاده

    

  !نره ادت يزن و مرد ها صد اديفر و ناله         !رهن ادت يسخن نيا زميزــع وطنداری ا                     
  !نره ادت يزن وهيب مار،يب و ارــناچ مادر         !نره ادت يوطن نانی ب و آبی ب طفلِک                      

  !نره ادت يمحن پر باغم، آغشته مردم
  وطن رانيو خانه از هشد پر برزن وی کو         وطن قربان به انتــــــــــج نما وطندارمی ا

  وطن زاغان و شوم بوم بگرفت، آنی جا         وطن دامان و کوه در کفن نيخون صد خفته

  !نره ادت يکوهکن نبرده، مردان راد
  ؟کو ساالر جنگ وی جان و غارتگر نيا ريغ         ؟کو داريب تن اما وطن ديوــگی کس هر        

  ؟کو اريع و کاکه آن کجا؟ مـــج شد؟ کجای ک         ؟کو ردارکی آدم ،یابين یعرفان و علم         

  !نره ادت يزغن و زاغ نيا و مردار کرگس
  است بر و بوم نيهم رادمردانت گاهياــــــــــــــج         است سر در تيواـــــه را ما مأمنم،ی ا وطنی ا

  است خاکستر مالشان خون، در دهيغلت زن و مرد         است ور شعله نـــــــــــــوط اندر هنوز فتنه آتش

  !نره ادت يکهن خيتار و پاک نيزم سر
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  مياستيدنۀ آوار کشان، دامن رزنانـــــپ          ميآواستی ب النه،ی ب خانمان،ی ب وطن،ی ب                  

  ميپاست ريز و برباد ن،هموط غايدری ا          ميدنهاستيتپ در انيرــگ و ناالن شب و روز                  

  !نره ادت يدمن و دشت نيا سفاک دشمن
  توی ايدر تِه از جاموا چو جوشد غم و اشک         توی غوغا و شورش آن شد چهی خاموش چه از            

  توی دايناپ اهر د،ينما دايپ اـــــــــــــــت ستيک         توی واال گوهر شد قضا طوفان رقـــــــــــــــغ             

 !نره ادت يشکن دشمن وطن، مردان ريش
  بود مظلومان اندوه غم، و درد حسرت، اشک         بود انيپای بی غمها من، اديفر من، شعر      

  بود محکومان اديرـــــــــف هم و زاری ها ناله          بود نانی ب کودکی واـــن و درد و غصه      

  !نره ادت يکفنی ب و ميت يافغان طفل
  ميداشت یوقار و عز خود خاک در وطن در         ميداشت یاريد و شهر ما کهی اميا ادــي       

  ميداشت یچنار پاره ،هند و ريکشم و دهــشم         ميداشت یهزار شور بسر،ی آزاد شور       

  !نره ادت يمن سرخ و اهيس و سبز رقيب
  شنو طفالنيۀ گر نيا و الهــــن و سرد آه         شنو افغانۀ ديغمد مادری ها هيرـــــــــگ

  شنو سبحان ِهدرگ ماند، ناگفته غم و درد         شنو لرزانۀ نال زرگها جوشد خون موج

  !نره ادت يدهن تشنه ،نان و آبی ب مردم
  خود کار ديام جز ندارد زـــهرگی اجنب         خود داريب دل نيا با  کنم ونــــــچ راکردگا                 

  خود کردار از کردندی همی آزار مردم         خود استعمار جنگ در مردمش  سوختاندند                 

  !نره ادت ياهرمن نيا و من خاک دشمن
  کن چارهيبۀ آوار ملت نياۀ ارــــچ         کن چاره را وطن درد کرم با ميکری ا                       

  کن پاره نيحز قلب آتش الجعـ هم        کن آواره مردم عالج تو م،ـــــــالعالج                       

  !نره ادت يتن و جانی ب ،ديشه هردم مردم
  


