
 
 

 

 2تر  1 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئ له موږ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 د »زړه مینه«
 

 اړه یو څو خبرې د ښاغلي نجم الدین سعیدي د شعري ټولګې په
 
 

زړه مینه د نجم الدین »سعیدي « نوی شعري ټولګه ده چې چاپ ته اماده ده او د شعر او ادب مینه والو ته یې ډالۍ 
 ي. کو

پدغه شعري ټولګه کې »سعیدي« صیب دخپل ژوند هغه خوږې او ترخې راټولې کړي دي کوم چې د ژوند په مختلفو 
 . راوستل شوي ديپړاونو کې په فکر او خیال کې انځور او د شعر په بڼه 

که څه هم ښاغلی نجم الدین »سعیدي « د وطن څخه لــــرې د مهاجرت ژوند تیروي خو د وطن درد او احساس یې 
 :همیشه په ذهن او فکر تاثیر لرلی دی او په دې اړه داسې وایي

 

 کور مو خراب وطن مو وران باغ او باغچې مو لوټ شوې

 ځلمو راپاڅۍ یو قوت شئ ویښیدل دي پکار
 که سره یو نشئ وحدت او اتفاق ونکړئ

 د دا دا کورمو الس نه وځي خوځیدل دي پکار
 

 :سعیدي صیب د هیواد د ځوان کهول د پوهې او درایت په اړه داسې وایي
 

 کړه رڼا ټولو په علم خپل وطن
 چې یې واغوستل لباس د علم او فن

 رسوي ځان کمپیوتر کې ټول جهان ته
 ګلشن هم به جوړ کړي خپل وطن نه ښه

 
د»سعیدي « صاحب د شعر او شاعري دنیا نه تنها حماسي او تصوفي اشعار دي بلکه په دردیدلي زړه کې یې مینه 

 :او احساس تر ډیر حده پوره او کره ده چې د خپلې مینې په اړه داسې وایي
 

 رقیبانو په لمسون شولو یار د
 ماته یې تحفه کې زولنې راوړې

 
 :هیواد او خپلو هیوادوا لو څخه لرې والی یې د نا امیدي دنیا ته بیایي او وایي کله هم د هجرت په دنیا کې یې د
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 2تر  2 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 څو مې مینه ځوانیدله عمر تیر شو
 د اشنا په ګل او باغ خزان چارپیر شو

 :او په بل ځاي کې د ناخوالو په اړه داسې وایي
 زه به تر څو پورې ناخوالې او دردونه ګالم

 نه ګالمزه به تر څو پورې بې ځایه رواجو
 

 :او کله هم د خپلې تیرې شوې ځوانۍ په اړه داسې یادونه کوي
 

 د ځوانۍ مینه مې بیا یو ځل ژوندۍ شوه
 د پیري عصا مې غورځي تر السو

 
دې صیب د پخوا څخه د شعر او شاعري سره مینه لرله چې ډیری شعرونه یې دهیواد په مختلفو جرایدو ، ورځپانو یسع

 .ـــانو کې نشر ته رسیدلــي او دهیوادوالو د توجه وړ ګرځیدلي دياو همدارنګه په انتر نیټي پـ
پاک رب د درباره څخه د اوږد  زه »سعیدی« صیب ته د دی شعری ټولګې مبارکي وایـــم اوهمدارنګه هغه ته د

 . سالمتي او پوره بریاو هیله کوم ژوند،
 

 په دیره مینه
 سمیع الدین افغاني

 جرمني –ماین اشف 
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