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 Political  سياسی

  

  للندری یاللطيف صديقعبدروانشاد      

  

  

  

  

َ حرمِ پُ  غم، با آغشته مردم   !!!نره ادتي نـ

  

 هللا ليخل ريانجن دپلوم جناب ،یروفمع نينسر محترمه خواھرم، ھر يک زيعز دوستانه ب رای اضح ديسع ديع
 استادروستائی،  عبدالحنانالرحيم عزيز، جناب داکتر حسين موسوی، جناب داکتر مير عبد جناب سيد ،یمعروف

 برکت اسحاق محمد محترم زاده، مختار هللا نعمت محترم ،یباختر ناظم هللا ليخل الحاج ر،ياس مينس محمد سخن

از صميم قلب  دارند،ی قلمی ھمکار "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" باعزت پورتال در که یدوستان ريسا و
 سرپرست،ی ب سرنوشت،ی ب  ،یئصحرا ،یبانايب ،یدشت چاره،يب مردم رب را مبارک روز نيا .ميگويم تيتھن

 ادي به و نشسته احزانۀ کلب در کنعان ريپ ھمچو که ه ایديبIکش و دهيدردکش مادران و سرگردان آواره،

  .ميمون و پربرکت آرزو مينمايم د،ندار جهض و ناله و اديفر و آه خود فرزندان

 در کوچک نھال توی منتھانا ليطف از که ميسايم مھرت پر آستان به نيجب ازين شوق، اشک ھمراه به! نوازا بنده

  .شود مبدل بالنده، تنومند درخت به تو، بخش اتيح ديخورش پرتو

 شفقت، محبت، به را آنی جا و گردان دور مای ھا نهيس از را شقاق و نفاق داوت،ع و نهيک و ضبغ خداوندا

 .بسازی خالی معنو وی روح تجانس وی وجود ھم ،یھمدل ،یبرادر ،یدوست

 
  

  

  !نره ادتي نـَ حرمِ پُ  غم، با آغشته مردم

  به استقبال از شعر شاعر آزاده، جناب مختارزاده
  

  !نره ادتي زن و مرد  صدھا  اديرــــــــــف و  ناله         !رهن ادتي سخن نيا  زميزــــــــــــع وطندار ی ا

  !نره ادتي زن وهيب مار،يب و ارــــــــــــــناچ مادر         !نره ادتي وطن انــــــــــــنی ب و  آبی ب طفلکِ 

  !نره ادتي محن پر م،ــــــــــــــــغ با آغشته مردم

  وطن رانيو خانه از شده پر  برزن و ی وــــــــک         وطن قربان به  انتـــــــــــــــج نما  وطندارمی ا

  وطن زاغان و شوم بوم  رفت،ـــــــــبگ  آنی جا         وطن دامان و وهـــــــــک در کفن نيخون صد تهخف

  !نره ادتي وھکنـــــــــــــــــــک نبرده، مردان راد

  ؟کو ساVر جنگ وی جان و رـــــــغارتگ نيا ريغ        ؟کو داريب تن اما وطن ديوــــــــــــــــــگی کس ھر

  ؟کو اريع و کاکه آن کجا؟ مـــــــــج شد؟ کجای ک         ؟کو کرداری آدم ،یابين  یرفانـــــــــــــــع و علم

  !نره ادتي زغن و زاغ نيا و مردار رگســـــــــک
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  است بر و بوم نيھم رادمردانت گاهياــــــــــــــج         است سر در تيواـــــھ را ما مأمنم،ی ا وطنی ا

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

  !نره ادتي کھن خــــــــــــــــيتار و  پاک نيرزمس

  مياستيدنۀ آوار کشان، دامن رزنانـــــــــــــــــــــپ         ميآواستی ب Vنه،ی ب انمان،ـــــــــخی ب  وطن،ی ب

  ميپاست ريز و برباد ن،ــــــــــــــــھموط غايدری ا         ميدنھاستيتپ در  انيرـــــــــگ و  ناVن شب و روز

  !نره ادتي دمن و دشت نيا اکِ ــــــــــــــسف دشمن

  توی ايدر تهِ  از جاموا چو وشدــــج  غم و  اشک         توی غوغا و شورش آن شد چهی خاموش هــچ از

  توی دايناپ راه د،ينما دايپ  اــــــــــــــــــــت  ستيک         توی واV گوھر شد قضا  وفانــــط  رقـــــــــــغ

 !نره ادتي شکن دشمن ن،ــــــــــــوط مردان ريش

  بود مظلومان اندوه م،ـــــغ و درد رت،حس اشک         بود انيپای بی غمھا من، اديرــــــــــــف من، شعر

  بود محکومان اديرــــــــــــــف ھم و زاری ھا ناله         بود نانی ب ودکــــــــــــکی واـــن و درد و غصه

  !نره ادتي نــــــــــــــــــــکفی ب و ميتي افغان طفل

  ميداشت یوقار و عز خود  اکــــــخ در  وطن در         ميداشت یاريد و شھر ما  که  یامــــــــــــــيا ادــي

  ميداشت یچنار پاره ،ھند و ريکشم و دـــــــــھــشم         ميداشت یزارــــــــــــــــھ شور بسر،ی آزاد شور

  !نره ادتي من سرخ و اهــــــــــــــيس و سبز رقيب

  شنو طفIنيۀ رـــــــــــــــگ نيا و الهــــن و سرد آه        شنو افغانۀ ديغمد مادری ھا هيرـــــــــــــــــــــــگ

  شنو انسبح هِ درگ ماند، ناگفته مــــــــــــــغ و درد        شنو لرزانۀ نال زرگھا جوشد ونــــــــــــــخ موج

  !نره ادتي دھن تشنه ،انـــــــــــــن و آبی ب مردم

  خود کار ديام جز ندارد زــــــــــــــــــھرگی اجنب         ؟خود داريب دل نيا با  کنم  ونــــــــــــچ راکردگا

  خود کردار از  ردندـــــــــــکی ھمی آزار  مردم         خود عمارـــــــــاست جنگ در مردمش  سوختاندند

  !نره ادتي اھرمن نيا و من اکــــــــــــــخ دشمن

  کن چارهيبۀ آوار ملت نيا ۀ ارـــــــــــــــــــــــــچ         کن چاره را وطن درد مرــــــــــــــــک با ميکری ا

  کن پاره نيحز قلب آتش Iجـــــــــــــــــــــــع ھم         کن آواره مردم عIج تو م،ــــــــــــــــــــــVعIج

  !نره ادتي تن و  انـــــــــجی ب ،ديشھ ھردم مردم

  

  

  

  ) 2009نومبر  26 تورونتو ــ کانادا؛( 

  


