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 Political  سياسی

   
  عبد اللطيف صديقی للندری   

  ٢٠١٠  نومبر٢٧کانادا ــ     
  
  
  

دوست ارجمندم، شاعر و نويسندۀ توانا و مبارز وطن،  جناب دپلوم  ِ یاستقباليۀ زيبا
» "اسير"خدنگی از فرياد « سلسلۀ " خدنگ هفتم"، که ضمن "معروفی"ير خليل اهللا  انجن

نشر شده " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال ٢٠١٠ نومبر ١٩در صفحۀ مؤرخ 
" لوای وطن"غزل کم نظير ميهنی خود را که محترم معروفی . بود، از نظرم گذشت

زير " اسير"ار استاد سخن و فخرالشعراء ، جناب ناميده شده، در استقبال از غزل شاهو
وقتی اين دو نشيدۀ پرمحتوا و پر از احساسات . انشاد کرده است" جالی وطن"عنوان 

سروده " آزادی"وطنی را ميخواندم، يادم آمد که من هم قبًال چيزکی در زمينه تحت عنوان 
در عين رديف و قافيه اينک همان سرودۀ خود را ــ ولو که در بحر ديگر، مگر . بودم

ميباشد ــ بدرقۀ راِه هردو ترانۀ ميهنی کرده و تقديم خوانندگان گرانمايۀ پورتال آزادۀ 
  .مينمايم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"
  
  
  

 آزادی
وطنی پا درو   رانيش  فص اندر مـده سر      وطنی ابنا بهر انــــــــــج  دهم  دارم آرزو  

وطنی رداــف و نأش و ّرــــــف و  یآزاد بهر     آرزوی خـــدمت اين مرز و بوم  را ما هست  

نوطی افلکس  لــــــــــــنخ تر ندهبال  شود تا      هنميم پاک اکـــــــخ در سپر  سازم را نهيس  

وطنی بايز مرز از  دکن  گم را  ودــخ گور      گشتزون ـــ مح از اجنبی  وطنی ابنا جمله  

نوطی اـــــبرن و ريپ  واکين  رسم  بود نيا      ستياجنب تا وطن در سر مدهيم سر، مرُب یم  

وطنی صحرا و کوه در دمد نخو اللهی جاد      خو تنهای دل با سازم چه جوشد ونـخ موج  

نوطی ابنا است ونــــخ و آتش دری که ب تا      گوشها در رسدی م ی ديناام ويرــــــــغ صد  

وطنی اياح و حفظ در ،نـــک کاريپ هموطن      نبرد اندر هموطن بای ـــــــــــــــدگآزا دشمن  

وطنی فتوا ،نيَد      دين ما آزادگــــــــــــــی  و ما رسم نباشد گانهيبی بازو رـــــــــــــب هيتک  

وطنی ايدر ج      غـــــرقه گردانش بسی در موساز نابود خدا قيتوف به  خــــــــــــاکتدشمن  

اندر جـــــــــهان فيلطی ا ملک ما آزاد بادا  

وطنی رگها به جاری بودی آزاد ونــــــــخ  


