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۶۱/۱۰/۲۰۱۹                سمیع الدین افغاني
                 

 ین د دویم تلین په ویاړصد اروا ښاد شامحمود ح
 

 
 ! معززو لوستونکو

 .نن د لیکوال، سیاست پوه ارواښاد شاه محمود حصین د مرګ دویمه کلیزه ده
 د ارواښاد حصین په اړه د هیواد نامتو ادیب او لیکوال ښاغلی عبدالهادي هادي لیکي:

ارواښاد حصین د ضحاک، مثلث بی عیب، تاریخي لویدنه، تاریخ پوهنه او بال نورو علمي آثارو او لسګونه مقالو 
 .لیکوال وو

 .اروا یې ښاده او یادونه یې تلپاتې
« تر سرلیک، لمړنۍ شعري ټولګې په اړه یوه ښکلې سریزه لیکلې یادونه اروا ښاد شامحمود حصین زما »د وطن

چې زه د هغه پاک روح ته د لوی خدای له درباره څخه د فردوس جنت هیله کوم او د دوستانو پام ددغې مقدمې 
 :لوستلو ته اړوم

 د وطن یادونه
پښتو او پښتنو د ځپل شوي ادب په دنیا کې د »وطن یادونه «د سمیع الدین ، سعید افغاني د شعرونو ښکلې مجموعه د  

 . د رنګارنګ ګلونو څه نوې شان ګیډۍ ده چې د شعر او ادب مینه والو ته ېې و ړاندې کوي
سمیع الدین سعید افغاني شاعر دی، د هغه په شعرکې د هغه هیلې ، دردونه ، مینه او ارمانونه ژور ټولنیز ، انساني 

د خپل ځپل شوي وطن د زوریدلي انسان په  ۰ینې او نیکمرغۍ تږی دی د سولې، هوسا  ۰او بشري رنګ لري 
دردونو اوښکې تویوي ، د کرکې ، نفرت او توپیر غوښتنې پر ځای د مینې او محبت اواز اوچتوي د ارمانونو ارمان 

 :ېې خپل خلک خپله مینه ا وخپل وطن دی،دخپل وطن په روان ناتار زوریږي او وایي
 

 م دی تورتمونو کې مو شپې ديپه وطن مو جوړ مات
 مونوکې مو شپې ديـظل ېم له السه چـالـوم ظـدا د ک

د هیواد د زخمي زړه، کابل په ویر ناست دی، له وطن څخه د لریوالي غم ېې دزړه وینې خوري او د پردو پردي 
ي او کله بیا کتنې ېې د شاعرانه احساس روح ته عذاب شي ، کله د پښتنوخوږ ژبی ملي شاعر ملنګ جان ته مخه کړ
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د وتلي شاعر او نامتو ادیب ګل پاچا الفت د ارزو ګانو دراژوندي کیدو هیلې پالي،په تیرو ویاړي اوپه روانوژاړي 
اودسولې، وروری او هوساینې په هیله دنفلونو سجدې په غاړه اخلي ، دشکونواو بې باوریو تورو لړو ته زوریږي 

یدو دلیل بولي ، ومو ویل چې هغه شاعر دی، دشاعر دنیا له ټولو غمونو  او همدغه څه د افغان ولس د ناورین د اوږد
 .، مینه هماو دردونو سره سره تنګه ،تروشه او یولې نه وي،درد لري ،سوز لري، ساز لري

 

 یار چې کړم بیمار د لیونو په چم
 یلنو په چمـدود شوم په انګار دسپ

 

 :مع ته ځي او د خپل زړه خبرې کوياو کله چه غم پرې زور شي نو بیا رندانه د رندانو ج 
 

 مه بیرته نه راځمهـکله ځ ېه چـع تـمـدانو او مستانو جـزه د رن
 زه د بد مسته می خورانو جمع ته چه کله ځمه بیرته نه راځمه

 

 . رندۍ او میخواری نه وه او نه دي خو زه شاعر پیژنم ، هغه د مستي،
 ده په شاعرانه  د .یوه الر لټوي ېې پسې اخلي او د تیښتې دردونه ، رنځونه او د رورانې زمانې د انسان بې غوري

ریا، تذویر او سالوسۍ څخه پاکه د مینې او محبت دنیا ده نوځکه هغه   ،احساس کې د رندانو او مستانو دنیا له درغو
 لوري ته مخه کوي او چه هلته دردونه او پیالې سپکې ویني نو ساقي ته په مالمت کې وایي : 

 

 یالو کې نشتهـه پـدې پر ـیـاثـساقي ت
 ځکه چه خوند ېې په نیشو کې نشته

 

 هـور تـو لـیـوزه د مستــې بـهسې م
 ارو کې نشتهـنـه کــت پـنـې د جــچ

 

ملنګ جان د ملي نارو اثر پرې پروت دی خپل ځانګړی خوند او اشنا موسقي لري  د شاعر کلیوالې سندرې چې د
سوداګر مخې ته دریږي ، دنارنج د ګل په یاد د ښکلي   دبنجاره بنجاره په نارو کې دوطن تیر یادونه پالي ، دحسنونو۰

« سندرو  شیر او شکرخوږ ژبي محلي شاعر بهایي جان د»  همدې محلي سندرو په لړ کې د  ننګرهار یادونه کوي او د 
 : د خپل پردیسي ژوند سندره بولي او وایي په سبک

 

 ځه چه ځو بهر ته سېل به وکړو د ملکو
 ا بروتوهم بیا برو ګلم تو هم بی

 

 نه ځمه بهر ته ځما خپل وطن یادیږي
 څه کړم عبث ژوند دی په وطن کې د پردو

 توهم بیا برو ګلم تو هم بیا برو
 

په دغې ښکې رنګینه ډالۍ کې د  ۰د وطن یادونه ددرد او احساس سندرې دي ، ژبه یې ساده ، روانه اوبې تکلفه ده 
داشیبه چې زموږ په  ۰رنګ رنګ ګالنو نښې شته او په همدې وجه ده چه د هر لوستونکي ادبي تندې ته یو څه لري

وطن ډیره ستره انساني پانګه مو د پردیسۍپه نیولې ښکلي تاریخي وطن د پیړیو پیړیو زړه خپسه را خپره شوې او د  
 . دنیا کې د خپلو هیلو جنازو ته ناسته ده ، همدا د هیلو دردونو ،میني او ارمانونو کوچنۍ ګیډۍ هم لویه ډالۍ ده

 

 په ډیره مینه
 شاه محمود حصین
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