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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۰/۱۲/۲۹

داکتر صالح الدین سعیدی

د وطن په یاد!
(د سمیع الدین افغاني په یاد!)
سالم!
هللا (ج) دې سمیع الدین افغاني وبښي!
به یاد سمیع الدین افغانی – روحش شاد .آمین!
شعر سمیع الدین افغاني كه توسط طاهر شباب خوانده شده متن مکمل آن تقدیم است.
داکتر صالح الدین سعیدی

د وطن په یاد!
پــــه وطــن مـوجـوړماتم دی
تــورتـمـونو کې مو شپې دي
دا د کـــــوم ظـــالم لـــه السه
چې ظـلـمـونو کې موشپې دي

***
د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ګران وطـن راته سور اور شو
دوزخ لـمـبې تــــــرې خــیژي
بـــل محشر ته حاجت نــه شته
قـیـامـتـونــو کـې مــو شپې دي
دا د کــــــــــوم ظالــم له السـه
چې ظلمونو کې مـــو شپـې دي

***
د کــابــل هــــره کـــوڅــه مــو
ښکــلې ښکـلـې خـــــاطرې دي
اوس یې وران او ویـجـاړ ګورم
ګــــړنګونو کې مـــو شپــې دي
دا د کـــــــــوم ظــالـم لـــه السه
چې ظلـمـونو کې مـــو شپې دي

***
زوړ او ځـوان مو شهیدان شول
څوک بې پالره څوک بې موره
د چا کور جوړ قـــــبـرستان شو
زیــــــــارتونو کې مـو شپې دي
دا د کــــــــــوم ظـالم لــــه السه
چـې ظـلـمـونو کې مو شپـې دي

***
افــغــانــان ټول تار او مــار شول
څـوک په کـوز او څـوک په بردي
پــه وطـن کې چې اوســـــــــیـږي
ماتــمــــونـــو کـې یــې شـپـې دي
دا د کـــــــــوم ظــالـم لــــــه السه
چـې ظـلـمـونـو کې مـــو شپې دي

***
د اســـالم پــــــه تــــمـه ،تــــــمـه
د کــــــــــافـرو کانــي وشــــــوې

د پاڼو شمیره :له  2تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

هـــــیڅ تــمــیــــز کـــوالی نـه شو
پـه چــــرتـونـو کې مــو شـپې دي
دا د کـــــــــــوم ظالـم لــــــه السه
چـې ظـلـمـونــو کـې مـو شپې دي

***
دنـــــــــــــیا ټـــوله راته خاندي
موږ په چیغو چـــــــــیغو ژاړو
څه سپـیـن ستـرګې دنـیــاګۍ ده
سیـاسـتـونـو کـې مـو شـپـې دي
دا د کــــــــوم ظالم لــــــه السه
چـې ظـلـمـونو کې مو شپې دي

***
افــــــغانـی وطـن بـه جـوړ شي
که د خـدای مــــــــهربانـــي وه
د پـــردو الس بــــه لــنــډیــږي
امـــیدونــو کـې مـــو شـپـې دي
دا د کـــــــــوم ظـالـم لـــه السه
چـې ظـلمـونو کې مـو شپې دي
سمیع الدین افغاني
د خدایبښلي سمیع الدین افغاني پاسنی شعر ښاغلي صدیق شباب په خپل خواږه غږ کې په ساحرانه ډول زمزمه
کړی دی ،دا یې لینک دی:

https://www.youtube.com/watch?v=JC2tjK-84P0

د پاڼو شمیره :له  3تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

