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

 
    ۲۹/۱۲/۲۰۲۰                  ی ح الدین سعیدداکتر صال

  

 !د وطن په یاد
 

 ( !سمیع الدین افغاني په یاد د)
 

 

 ! سالم
 

 وبښي!    هللا )ج( دې سمیع الدین افغاني
 

 !روحش شاد. آمین  – به یاد سمیع الدین افغانی 
 

 .تقدیم است متن مکمل آن ین افغاني كه توسط طاهر شباب خوانده شده د شعر سمیع ال
 

 یح الدین سعیدداکتر صال
 

 

 
 

 !د وطن په یاد
 وړماتم دی ـوجـ پــــه وطــن م

 ونو کې مو شپې دي ـ مـتــورت
 

 ه السهـــدا د کـــــوم ظـــالم ل
 کې موشپې دي  ونو ـمـلـچې ظ

 

*** 
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 شو   اور ن راته سورـګران وط
 خــیژي  ېبې تــــــرـمـلدوزخ 

 

 ه شته ــبـــل محشر ته حاجت ن
 و شپې ديــې مـ و کــونـتـامـیـق

 

 م له السـهــدا د کــــــــــوم ظال
 ې دي ـو شپـــچې ظلمونو کې م
 

*** 
 وـــــره کـــوڅــه مـد کــابــل ه

 خـــــاطرې دي  ېـلـښک ېلــښک
 

 ګورم  اړ ـجـوی  اوس یې وران او
 ې دي ــګــــړنګونو کې مـــو شپ

 

 م لـــه السه ـالــدا د کـــــــــوم ظ
 و شپې دي ـــونو کې مـمـچې ظل

 

*** 
 وان مو شهیدان شول ـ زوړ او ځ

 څوک بې پالره څوک بې موره 
 

 رستان شو ـد چا کور جوړ قـــــب
 و شپې دي ـ زیــــــــارتونو کې م

 

 الم لــــه السه ـدا د کــــــــــوم ظ
 ې دي ـونو کې مو شپـمـلـچـې ظ

 

*** 
 ار شول ــان ټول تار او مــانــغــاف
 وک په بردي ـڅ او  وز ـوک په کـڅ

 

 ږي ـــین کې چې اوســــــــه وطــپ
 ې دي ـ پـې شــې یـو کـــونــــمــمات

 

 م لــــــه السه ـالــدا د کـــــــــوم ظ
 و شپې دي ـــو کې مـونـمـلـچـې ظ

 

*** 
 ه ـتــــــم ،هــماســـالم پــــــه تـــ د 

 رو کانــي وشــــــوې ـکــــــــــافد 
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 ه شو ـکـــوالی ن زــــیــمــهـــــیڅ ت
 پې دي ـو شــو کې مـ ونـ ه چــــرتـپ

 

 م لــــــه السه ـدا د کـــــــــــوم ظال
 و شپې دي ـ ې مـ و کــونـمـلـچـې ظ

 

*** 
 دنـــــــــــــیا ټـــوله راته خاندي 

 چـــــــــیغو ژاړوموږ په چیغو  
 

 اګۍ ده ــیـرګې دنـن ستـیـڅه سپ
 ې دي ـ پـو شـې مـو کـونـ تـاسـسی

 

 دا د کــــــــوم ظالم لــــــه السه 
 ونو کې مو شپې دي ـمـلـچـې ظ

 

*** 
 وړ شيـ ه جـن بـی وطـافــــــغان
 دای مــــــــهربانـــي وه ـکه د خ

 

 ږي ــ ډیــنــد پـــردو الس بــــه ل
 ې دي ـ پـو شـــې مـو کــامـــیدون

 

 م لـــه السه ـدا د کـــــــــوم ظـال
 و شپې دي ـونو کې مـلمـچـې ظ

 
 سمیع الدین افغاني

 

ښاغلي صدیق شباب په خپل خواږه غږ کې په ساحرانه ډول زمزمه    شعر  خدایبښلي سمیع الدین افغاني پاسنید  

 کړی دی، دا یې لینک دی: 
 

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