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  ٤ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئره اړيکه ټينگه کړله موږ س په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

 ٢٠١٦/ ١٢/ ٢٩                                                                                                 څړ انور آمحمد
  

 زما او دجھانی صاحب د يو شعر  ورته والی کيسه
  ) د پوھاوي لپاره ګ سناهيد صبور س(

 
 ...) ې کوابځ په ګ سناهي صبور ساغليښد (ادي في لطرټاکډ اغليښ د ې مې کهڼ پابٻ وني افغان جرمن آن�په

 ې چيي او وای دی شاعر رحمان بابا، ادبي غل بللی لوتونښ له امله، پۍ ناپوھې د خپل،ګ سناهي سې ولوستله، چکنهيل
 منطقي ې پورهړ په زهښته ) ِ دلاهيس( صاحب، ادي ېچ ې دي، سره له ديړ شعرونه غ� کرازيٻرحمان بابا د حافظ ش

 ټ شعرونه کینځي شاعرانو روډٻ د ې دل ته دا ورزده کوو چګ دل سناهي دغه سږ خو مو،ی دیلي ووابځمي او عل
 ېاندړ ده وهړ د افغانستان د ملي سرود د شعر په اې چه،ګلي برانوونکيي حوهي يې هړ په اې وي، چولډ وي سره ټم

 خوا، په ې شي او له بلني سپونهړ شان کسانو ز دل پهاهي خوا د سېوي له وڅ تر و،ږٻږ غې پرهيکوم او له سره تر پا
 دو ر،ي تکي: يې واې وژغورم او ھغه خبره چخهڅ غورونوي تورونو او پولډ او خپل آل له دا انځ ېراتلونکي ک

 .شکار
  

 د افغانستان د اط�عاتو او ې خبرونه خپاره شول چې داسخهڅ وي له خبري رسنوادي د ھېاندړ کاله ودولس
 يړ او د نوموبي د ملي سرود لپاره خپل شعرونه ترتې ده چيړ کتنهښ غوخهڅ له شاعرانو وادي ھکلتور وزارت، د

 . وسپاريې ته دتينيوزارت د نشراتو ُمع
 نو د ملي ،ې په غور سره ولوستلې مې مادوندړ د افغانستان د اساسي قانون د ملي سرود اې چېوروسته له ھغ 

 ې ته وروسپارلو او ھم متي سکرترتينيعاتو او کلتور وزارت د نشراتو ُمع او د اط�ړ کړ شعر جووي ېسرود لپاره م
Lيړ د نوموې چه،ٻږته ورول) یرٻد سباوون ز (ې خپرونېزي اووناستي د اط�عاتو او کلتور رتيد خوست و 

  . چاپ شوهيټ ن١۴ په مړ ل، ل، کال، د ل١٣٨٣ هګڼ مهځ مخ، پنلورمڅ په  ېزياوون
  

  شــــــــعرړیلوم
 ی افــغـان ديې ړیــــــګھـــــر و= ی وطــن افـغـانـســــتـــان ددا

 ی نوم په درست جھان دړيېلو= ی دوانځ اوړ زويې قھرمان
  خــاوره ده ســـره زريې ھــم

Vاکــــــــبـر V ،اکــــــــبر  
 دي ازبــکـــان ــايھـــــــزاره =     کــــه تـاجـــکـان دي  ــتـانـهښپــ

  ديـانينــورستان که پــشــه =      دي  انڅ که بـلــوترکمانان
 ــوجـــــرګ دي کــه بـاشلقــز
Vاکـــــــبر V ،اکـــــــبر  
  دياني بـراھـــوـان،يزيقــرغـ=     کــه عــربان دي    ــمـاقي ادا
ـچې خــاورې د دولټ=     افغانان دي    هڼ وروهړوا   دياني ـب

  دي لـر او بــرــوي رهســ
Vاکــــــبر V ،اکـــــبر  

 ی او که توردی دني سپګپه رن   =     ی وروردهږ زمونھرانسان
 ی ظـلم زور دیحــرام شو    =    ی کــور دـولــوټ د ړۍ نـدا

  د ژوند لري بشرحق
Vاکبر V ،اکبر  
  ديتي نظام مو جمھورېچ   =     ی جنت دږ زمووادي ھدا
 ی ملت دوي ی افغان دوي    =    ی ملي وحدت دږ موړیک
  رھـــــبروي مــو مــشر ــوي

Vاکــــــــبر V ،اکــــــــبر  
 .ی چاپ شوی نه دې اخبار کيړ په نوموتي بی شعر وروستند
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 او دي وللوادمي ھی زلمیاغلښ مشاور، يګ او فرھنی دپخواني ولسمشر حامد کرزي، علمې موده وروسته مهڅ
 په ې تاساي ا،ی دیدلي تر کومه رسيې کار ،ی دیلٻږ شعر ورلوي ھم ږ سرود لپاره موی د ملې چه،ړ وکې متنهښپو

 ه؟ګنڅ او که استي ې کانيجر
 تانهښ پرٻ غې راغلي، چې نه ودي باې ھغه توري او جملېد ملي سرود په شعر ک: لي صاحب وووادمليھ
 . ھم ويډ لنديبا او شعر ی نه شي لوستليېافغانان 

 ې ھغه توري او جملې مخهڅ شعر يړ نو له لوم،ېدلي واورې مې صاحب خبروادملي د ھې چې له ھغوروسته
 ې کمخهڅ مو ھم له شعر ې او مسرتونهي بېنځي ې پر درهٻ سرب،ی نه شي لوستليې افغانان تانهښ پرٻ غې چېستليوا
 ی ته وسپارل، اص�ح شوې اداروندهړ لپاره مو الځھم  او د دولړ کړ دوه نور شعرونه ھم جوې او ورسره مړېک

 :یشعر دا د
 

  شعری شواص�ح
ــن افـغـانـسـتان ددا  ی ھـــر افـغــان ديېقــھـــرمـان  = ی وطــ

  سره زريې خــاوره پاکــــه
Vاکــــــبر V ،اکـــــــبر  
ــان دي    ـتانـهښپـ   ازبــکــان ديــايھــــزاره =     کــه تــاجـــــک

ـانڅ کــه بـلــوتــرکـمـنــان   ديانينـورستان که پشه =   دي  ـ
 ــوجــــــرګ دي کـــه قــزلبـــاش

Vـــبر ـــ   اکـــــــبر،    V اکـ
  ديـــاني بــراھـــوـان،يــزيقــرغــ=   کــه عــربــان دي  ـماقي ادا
چـــې خـاورې د دـولټ=   قومـونـه افـغــانـان دي  دا   دياني ـب

  دي لـــر او بــرـوي ســـــــره
Vاکـــــــــبر V ،اکــــــــبر  

 ی اوکه تور دی دني سپګپه رن =  ی وروردهږ زمونھرانسان
 ی ظــلــم زور دیحـــرام شـــو  =  ی جـھان مشـترک کور ددا

  د ژوند لــــــري بشـرحـــــق
Vا V   ،کـــــــبر اکــــــبر 

*** 
  شــــــــعرميدو
 ی جھان دېدا جنت په د = ی افغان دی وطن د لودا

 V اکــــبر، V اکــــبر =  ــوھــرګُ در يې غـــر ســمـه
 ھــزاره  ھـم ازبکان=   او تــاجــکان تانهښپ

 اني نورستانانيپشه  =  انڅ او بلوترکمنان
 انيزيقــرغ او ماقانيا=   ھم عربان  قـزلــباش

  سـرويافغانان دي له  = اني براھووجرګ ھم
Vاکبر V ،اکبر  

*** 
ــميدر   شـــــــعرــــ

 اني اوسي شھبازان او سره زمرېپه ک=  د افغانی دا آسمان دمکهځ دغه
ـــبرې نوم باندويپه =  ساتــو په مـال او سر يې خــاوره پاکــه   د V اک

 ـــانڅ ھــم بـلــوـانيھـزاره نـورستان=   تـرکمنان تـاجـک ازبــک اوتانهښپ
 اني براھوـوجرګ ــز،ي قــرغــماقان،يا=  ھم عــربان اني او پشـه قــزلــباش

  برابروي دي لر او بر، افغانان
  V اکــبريي دي وامومنان

 )، ل، ل١٣٨٣/ ١١/٨(
 
 V بي حباغليښ د ملي سرود لپاره د ې چدلي واورې مخهڅ وډي له راې شوه چرهي موده ترهډٻ ې کځ منې دپه

 نور د ې، د پخواني ملي سرود ده او پات)نوايب( عبدالرووف ليښ بخی د خدايې برخه وهي ې شعر انتخاب شو، چعيرف
 پلوټ لوډ خوا، افغان ضد ېوي له ې چکهځ سره خوشاله شوم، دوي خبرپه اورې د د،ی دی شوبي صاحب لخوا ترتعيرف
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 نواي د بې چتونهي او له بل پلوه د پخواني ملي سرود ھغه بېولړ جوې او پلمېسي دسولډ ولډ ېاندړ ود ملي سرود پر
 .ونه منل شو  شعری شوادي ې خبر شوم چاي وو، خو وروسته بتونهي بې کچړې د لورډٻ شوي وو، ړصاحب لخوا جو

 عبدالباري جھاني شعر غوره ياغلښ د ملي سرود لپاره د ې چدلي واورخهڅ وي له راداي وخت وروسته مو بهڅ
 زما د شعر په شان کيټ په کيټ يې مسره ړۍ لوم اودلوي واورې شعر می د جھاني صاحب انتخاب شوېشو او دا چ

 د ې وم چې سوچ کې شوم، په دوبډ ې کنهښ په اندېبي شوڅ شوم او ې پاترانيح، !)ی وطــن افـغـانـســــتـــان د دا(وه
 خو د ملي سرود ي،ړ غ� کې مسره دړۍ زما د شعر لومې کار نه کوي چې شاعر خو داسیجھاني صاحب په شان لو

 يې مشر ې ھم نه وم خبر چخهڅ وني د ملي سرورد له کمسې چې شک ؤ، سره له دې مې دولتي کسانو باندوندوړپه ا
  .ی دی شواکلټ انديزړ صاحب په ووادملي او د ھی دابي زریاغلښ

 ېنځي مسره او ړۍ د ملي سرود لومې چلي ووې صاحب ته موادمليه راغلم، نو ھ کابل تخهڅ له خوست ې چزه
 ھم په Lس يې او سند م؟ړ وکهګنڅ دا دعوه م،ړ دعوه وکمړ دي، زه غوای شوستلي اخخهڅ زما له شعر ې برخېنور

 .ی دی چاپ شوې اخبار کوهي د خوست په خه،څ وروسته د اع�ن ځې وروڅ زما شعر ېلرم، ھغه دا چ
 ستاسو شاعرانو ې وھلي، کله چې په کینه، نه چا Lس نه د: لي راته وونهي سهړ سرهډٻ صاحب په وادمليھ

 اوس دا ې چدهيږ واسطه نه شي، پروکڅ وڅ کوي، تر يريڅ نو د شاعرانو نومونه تري ي،ځ ته راونيسيشعرونه کم
 ما ل،ي ونه وهڅ صاحب نور وادمليھ.  شوړ جوانګ خفرډٻ خو ې باندې خوا ته شي، په دېويد ملي سرود جنجال  

 وهي. ييږ راوخې به لمر پررٻ اخې شوم او راتلونکي ته منتظر شوم چې پاتی نو زه ھم غلېدلي واورې د ده خبرېچ
 خو ې سرود پر سر باندید مل: لي روھي صاحب راته ووه،ړ ککهي خوشال روھي سره شررټاکډ موضوع له ې مځور
 ده او ړی کوکهي سخته نرهډٻ جھاني صاحب ې چې او شاعران خوابدي شول، داسکواLنيل تانهښ تنه درانه درانه پوڅ

 .ی نه دښ خوې ؤ پرړی کېاندړ ويې سرود لپاره ی د ملېھغه شعر چ
 ې کټرنټ په انکنهي نه درلود او جھاني صاحب خپله لی ته Lس رساؤي اسانتټرنټ د انې په خوست کې چږمو 
 شو او فکر اتي زې وروسته زما شک L پسدلويه او د روھي صاحب د خبرو له اور نه لوستل شوې وه، وميړخپره ک

 بل ې شعر او د جھاني صاحب په شعر که لري خامخا زما پوکهي نې جھاني صاحب ھم په خپل شعر باندې چړ وکېم
 ته مو اووي اسانتټرنټ کابل ته راغلو او د انې شوم، خو کله چې ھم د پخوا په شان منتظرپاتاي ده او بيړ کيڼچا ترکا

ولوستله او وروسته له )  داستان لريويملي سرور ھم  (کنهي مو د جھاني صاحب دا لځ وروهي ومند، نو یLس رس
 زما شعر د ې شوم چښ خوې باندې او په دی وھلی چا Lس نه دې په شعرونو کږ زمو،ې پوه شوم چخهڅلوستلو 

 له ولسمشر ې د جھاني صاحب په شان مې شوم، چی خواشنېاند بې خو په د،ې کم نه دخهڅجھاني صاحب له شعر 
 ې چکهځ ؤ، ی انتخاب شوه نه درلودله، که نه نو زما شعر به ھم د ملي سرود لپارلويګ پژندخهڅ ېدږکرزي سره له ن

 .ی دی لخوا نه بلکه د ولسمشر لخوا انتخاب شووني د کمسرهډٻد ملي سرود شعر تر 
 د ې دا ھم شوني ده چې وي چيړ دل او د ده په شان نورو کسانو زده کګ سن دلاهي ساغليښ به ې کی پاپه

 . شعرونه به سره ورته ويرازييرحمان بابا او حافظ ش
 او خپل ئړ سره پرتله کيې لوستونکي اغليښ ې او تاسکوي لې د جھاني صاحب او زما شعر پرله پس،یدا د 

 .ئړنظر ورک
 

  عبدالباري جھاني شعرد
 

 ی دا عـزت د ھــر افغان د-  یـــا نستان د وطــن افغدا
 ی قھرمان ديې ی ھـر بچــ- د سـولي کور دتوري کور

  د اوزبکــــوـــــوڅ د بلـــو- ی کـور دولوټ وطـــن د دا
  د تـــرکـمــنو د تاجــکـــو- دھـــــزاره وو ـتـونښ پــد

 اني ، نــورســتانانيري پامـ- عرب، گوجر دي ورسره
 اني ھــم پشـه مــاقي ھــم ا- دي، قرلباش دي يیبراھـو

  لکه لمــــر پر شنه اسمان- يږلــــيځ به تل وادي ھدا
 داني جــــاوی وهړ لـــکه ز-  به ـــاي د اسی کـــنهي سپه

  رھبری د حــق مـو دنــوم
  V اکبروي V اکبر واويوا

**** 
 
 عر شـړــڅد محمد انــور آ 
 

ــــر و- یـــــانـســــتـــان د وطــن افـغــــدا  ی افــغـان ديې ړیــــــګ ھـ



  
 

 

  ٤تر ٤  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ له من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـھي، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 ی دـــوانځ اوړ زويې  قـــھرمـان -  ی نـوم په درست جھان دړيېلو
  خـــــــاوره ده ســــره زريې ھــم

Vاکـــــــــــبـر V ،اکــــــــــــبر  
  ازبــــــکـــان  ديـــاي ھــــــــزاره -  کــــه تـاجـــــکـان دي ـــــتـانـهښپــ

   ديـاني نــورستان کــــه پــشــه -  دي انڅ کـــه بـلــوتـــرکـــــمانـــان
ـــــزبـاش  ــوجــــرګ دي کــــه قـــ

Vاکــــــــــــبر V ،اکــــــــــــبر  
  ديناي  بـراھـــوـان،يزي قـــــــرغــــ- کــه عــــــربان دي ــمــــــاقي ادا
  دياني بـچې خـاورې د دـــولټ -  افـغــــــــــانـــان دي ـــــهڼ وروهړوا

  دي لـــر او بــــرــــــوي ســــــره
Vاکــــــبــــــر V ،اکـــــبــــــر  

 ی اوتــوردی دني سپګ پـــه رنـ- ی وروردهږ زمـــونــھــــرانــســــان
 ی ظـلم زور دی حـــــــرام شـــــو- یـور د کـــــولـــــوټ د ړۍ نــــدا

  د ژونـــد لـــري بشــــرحــــــــق
Vاکــــــــــبر V ،اکـــــــــبــــر  
  ديتي نــظام مــو جمــھورې چـــ-  ی جــــنت دږ زمــــووادي ھـــــــدا

 یت د مــلــــــوي ی افــغــــان دـــوي - ی مــلي وحدت دږ مـــوړیکــــ
  رھـــــــبروي مــــــو مــشر ــــــوي

Vاکــــــــــــــبر V ،اکــــــــــــبر  
                                                                                              

------------------------------------------------- 
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