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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

  
  

  
 

  مظلومان اديفر
  بان مهر  یداــــــخی ا  نالم  زار
  زبان بر  دارم ناگفته  مــغ و درد
  بود پرخون  نمـــهيم سنگ  سنگ

  بود گلگون  ۀالل ونـچ خون زهم 
  خون و کشت در  هنميم رفتهـدرگ
  جنون  از  هالتـج  از تيناـج از

  گانگانيب   ــۀــليح   را  ما  کشت
  کسان یب  درد  درمان  نما  ودـخ

  شيهم  نالد  مـوغ درد از هموطن
  شيپ به را  ربتـغ بار رنديگ چند
  شنو  النـــــــــطف  ۀنال و سرد  آه
  شنو  انـــــافغ  مادری  ها   هيگر
  دلش خون  زغم مردم  دخور یم

  منزلشمی جوشد اندر  خون موج
  پناه سری  ـب  مردم نيای  که ب  تا

  گناهی ب  ودکانـــــــــک  نالند  زار
  بود برپا  ستم و  ظلم رفــط  هر
  بود کبرا محشر ونــچ  وطن  نيا
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  بود لرزان شمع وـچ  زارش پيکر
  بود   انيگری  گـفاق  از  ها  طفل
  نفاق  درد  همه  نيا را ما  شتـُک

  اتفاق  و     حــــادات    ديآ    کاش
  است  رفتهــبگ  ها  نهيس  اندر  آه

  است گفته  نيا  اهبار مردم گرچه
  نفاق از برباد   هـچ  شد ا ايش قلب
  اتفاق  ندازيب   ما   انــــــــــيم در
  ريغ دست از وطن نيا ل استمايپا
   خير ای خدا، زی سعد و ارشبي تو
  است راند اشک پا به تا ما سر از

  است باور نا هموطن بر  هموطن
   گداز و  سوز زا مينال  یک  هب  تا

  ـاره سازای حکيم  و ای عليم  چــ
  ميا چارهی  ب   رمــک با  ميکر ی ا

  ميا آواره  هانـــــــالعالج اندر ج
  ازين یبی  ا وـت  به   آوردم  یرو
  رازــسرف  لطفت  به را ما  نما تو

  بی نوا" لطــــــــيف"آِه   پرسوز  
  ميدمد از قعـــــر دل صبح و  مسا  

   کن چاره را  نــــوط درد خدای ا
  کن جارهيب   ملت  نياۀ  ارــــــــچ

 


