
 
 

 

 2تر 1 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۱۵/۰۸/۲۰۲۲                                                                                نصیبه اکرم حیدری

 مادر وطن! کوهپایه هایت را استوار نگهدار!

مادر وطن! کوهپایه هایت را استوار  

  نگهدار! هنوز هندوکش بلند قامت ات را از

خمیده نمی بینم. هنوز از دشت   بار غم

بکوای تو با قوت خون شیهدانت جز الله  

نمیروید. هنوز تو زنده ای مادر و هنوز  

فرزندان صادق تو بیرق ترا در اهتزاز  

درسند  می پیمایند تا به تو  نگهداشته اند و ره 

  .مادر

بی از خدا پرستی  هیچ بی دین و المذه حکمروایی کند و بیاد داری! هیچ غاصبی نتوانست بر تو 

  .ات نکاهید 

سرزمین من! فرزندان ناخلف ات با بیگانه پیوند بستند و زر و زیور ات را به باداران خویش  

  .را با خون فرزندان صادق ات تر نمودند، ولی بجایی نرسیدند  فروختند، دامن ات 

ه ام. میدانم که  زمین من! مهد من و خانه من، النه مرغان زخمی، آشیانه من! فردا را چشم برا

یکپارچگی و وحدت بگوش ات طنین خواهد کرد و با آهنگ همدلی فرزندان راستین ات   صدای

  .برای دفاع از خاک و نام ات با استقامت بسویت خواهند شتافت 

  .…منتظر فردا باش مادر

 ..…از امروز مترس مادر

 :بگذار بگویم و نعره سر دهم که 

 څوچې دا مځکه آسمان وي 

 ا جهان ودان وي څو چې د 

 څو چې ژوند په دې جهان وي 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله 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

 

 څو چې پاتې یو افغان وي 

 تل به دا افغانستان وي 

 تل دي وي افغان ملت 

 تل دي وي جمهوریت 

 تل دي وي ملي وحدت 

 تل دي وي افغان ملت جمهوریت 

 تل دي وي افغان ملت جمهوریت 

 ملي وحدت ملي وحدت 
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