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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقیدهٔ نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

 ۰۴جون ۲۰۲۲

میرعنایت هللا سادات

جوانان هموطن
ساقی بریزباده که امشب  ،شب منست

چشمـی گشـا وبـین کـه ی-اران بامـنست

یاران صاـف دل  ،یـادگارمـیـهـن است

بی یار وبی دیار ،کـ جـا کـیف بـامـنست

مستی سزد مرا که یاران بامنست
گویم سخن زدل چوبینم عزیز دل

هرچند زخسته دل نخروشد نهاد دل

ناید به شعرآنچه براید زسوز دل

دارم سخن به دل  ،بجویم انیس دل

حالی کنم از دل خسته  ،مراد دل
مهجور میهنم ولی قرب دوستان

یاد آورد زشوروزمستی به بوستان

بینم درین میان  ،صدها گل جوان

بشگفته اند همه  ،زفرهنگ باستان

تحسین به آن که پرورید  ،اینچنان
مام وطن زدوری فرزند خود پریش

افسرده بود با دل نارام و ریش ریش

آمد بشارتی که فرزندش بود به پیش

خوشنود گشت وبگفتا چنین به خویش

راحت شدم ز طعن حاسدان همیش
امشب به افـتـ خـارجـوانـان هــم وطـن

دارم ستــ ایشی  ،زفــرزنـد بـی وطن

درعــالم فــراقـت وغــربـت از وطـن

دلشـاد کــرد هــمت شـان مـادر وطن

باید که سرکشید ،می بخاطروطن
کی سازوسوزعشـق رهـا میـکـند مـرا

کـی عـقـل نـاتـوان شفـا م-ی کند مرا

رنجهـای روزگـار تـبـاه میـکنـد مـرا

امـیـد بـه نسل نـو ،بـه پـاه مـیکند مرا

قلبم برای این نسل نداء مکند مرا
ایـن نسل سـرفــراز ،آراستـه بـه عـلم

تـقـدیر بایـدش کـه مـیـرود به راه علم

پویان و کنجکاـو ،بــدست آورد عــلم

راز تـرقـی کشور ،بــیــ آبد زراه عــلم

با جهل در ستیزوبایستند کنارعلم
برخیزد ازمـیـ ان همین نسـل عـلـم جـو

انسان حـق شناس وجـواناـن رزمجو

پایان دهند به حیله و افـکار کیـنـه جـو

یـابنـد طـ ریق تعالی مردم به جستجو

باید سپرد وطن به جوانان صلح جو
یاران مـگر"عنایت"ی نصیب مابــود

گـر نسل عـلم جو به مـا راهـگشاه بود

بنیاد جهل  ،به نـور مـعارف فـنـا بـود

یعنی که شب زفییض سحرصبح مابود

برگشت مرغکان به چمن کام مابود
د پاڼو شمیره :له  1تر1
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