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 ٣از ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 م٢٦/٠٩/٢٠٠٨                          سليمان شاه صوفی زاده
 

 مبارک باد جهان  انانبر عموم مسلم وز جهانی قدسفرارسيدن ر
 

عليه اسرائيل  تجلي اتحاد امت اسالمي، روز روز مقابله مستضعفين با مستكبرين را کهقدس جهانی روز فرا رسيدن 
ميباشد، به تمام  وحشی های   ت س ي ون ي ه   ص ت ي وم ك ح م روز و  ان ر گ ال  غ  اش   ه ي ل ع   مظلومان فلسطينیاد   ري روز ف ،غاصب 

 .مسلمانان جهان صميمانه تبريک ميگويم
 

مبارک که هرسال در آخرين جمعه ماه مبارک رمضان، مسلمانان در نقاط مختلف  جهان با ضمن گراميداشت اين روز
مشريکی ايشان با ملت قهرمان فلسطين از آن تجليل به عمل ميآورند، از همۀ مسلمانان رهپيمايی ها و اعالم همدردی وغ

جهان مخصوصًا هموطنان عزيز خويش دعوت مينمايم تا حمايت راسخ خودرا از ملت مظلوم وزجرکشيدۀ فلسطين اعالم 
 در هرگوشه وکنار جهان بيدار نموده، ندای مظلوميت فلسطينيان مظلوم را به سراسر جهان رسانده، وجدان های خفته را

 .نمايند
 

 انداختن براهآه استكبار جهاني با  قدس قبله نخست مسلمانان جهان و سرزمين اصلي و موطن ميليونها فلسطيني است
 . قرار داديهودی خارج و تحت سلطه نيروهاي اشغالگر  اصلی اشساآنان صهيونيسم جنايتكار اين سرزمين را از دست

مسلمان با احساس و آزاده است تا از نخستين قبله وسرزمين وزادگاه پيامران الهی حمايت نموده، درين بناًء وجيبۀ هر
روز پر شکوه وبا عظمت حد اقل با صدای رسا وزبان حق وحقيقت، بيزاری اش را از جنايات وستم استکبار جهانی  در 

 . ق، سودان وفلسطين اعالم نمايندسائر نقاط جهان خصوصًا کشورهای اسالمی چون افغانستان عزيز، عرا
اين توطئه تمام ، بلکه شود  محدوده فلسطين مظلوم خالصه نمي  انديشه پليد صهيونيستي در کهندنبدابايد جهان مسلمانان 

 وعراق .چنانچه ميبينيم که امروز نه تنها کشورهای چون افغانستان، سودان، فلسطين، لبنان. ميباشد جهان اسالم را شامل
تش مکر وحيلۀ اين دجاالن زمان ميسوزند، بلکه آهسته آهسته شعله های اين آتش دامنگير کشورهای ديگری  چون در آ

 .پاکستان که يگانه کشور اسالمی دارندۀ قدرت اتمی در جهان ميباشد، نيز ميگردد
 

بًال سروده ام ودر آن از در اخير به افتخار وگراميداشت اين روزپر شکوه جهانی، پارچه شعری را به زبان پشتو که ق
 .ملت مظلوم وشکيبای فلسطين نيز ذکر به عمل آمده است، خدمت هموطنان با احساس، مجاهد و غيورم تقديم ميدارم

 
 والسالم

 
 

 د زړه آواز

  څو به زمونږ واګی د اغيارو په السو کښی وی          خوبو کښی وی ويده  مسلمان  څوبه لويه خدايه 

 څوبه ځان ځانی وی دقدرت په سرجنګونه وی

  ولس ظلمونه وی غم کښی د جيبونو په غريب

  څو به زمونږ واګی د اغيارو په السو کښی وی         څوپوری به کونډی يتيمان په سرولمبوکښی وی

  کوو نڅا  مونږ   ډ و لو نو په  پرديو   د څو به

 وغال می د ا مريکا کو ويا ړ په   به  څو پوری
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 څو به زمونږ واګی د اغيارو په السو کښی وی           څو پوری عزت به مو ډا لرو او پيسو کښی وی

  مو دښمن لری مکرونه  څه   غا فله  يو  ولی 

 علم او فن لری شيطانی   وژنی  مو   بل يو په 

  په السو کښی وی څو به زمونږ واګی د اغيارو             څوبه شيطانان ، منافقان زمونږصفوکښی وی

 تيره او سباکړی ته په مونږه  ای خدايه داشپه 

 ويښ مودخوبونوکړی اوزړونه موصفاکړی ته

  څو به زمونږ واګی د اغيارو په السو کښی وی              څوبه موژوندون په اسارت اوزولنوکښی وی

 ژړاکوی ولس   فلسطين    ذوالجالله   څو به

 ښی نن سبا کویک انتظار د خپلواکئ  څو به 

  څو به زمونږ واګی د اغيارو په السو کښی وی         څوبه ئی ځامن ورته شهيدان الروکوڅوکښی وی

 څوبه دوی په تيږو او دښمن ئی په مرمئ ولی

 په تندئ ولی يهودئی  څوبه حق غوښتلوکښی 

 ارو په السو کښی وی څو به زمونږ واګی د اغي                  څوبه جنازی ددغوخلکوپه اوږوکښی وی

 وګوره جورج بوش ته څه چمونه دبيزوکوی

  ملکوکوی او ټوپونه په ناسته ئی خوښ نده 

 څو به زمونږ واګی د اغيارو په السو کښی وی               څوپوری به ډاردبيزوګانو،په زمروکښی وی

 تا ولی  به  سبا   ما   به نن  ده  دسيسه  جوړه 

 به تريا ولی نه   الف د وی   مسلمان  چه  څه 

  څو به زمونږ واګی د اغيارو په السو کښی وی         غم دمخنيوی کړه که دی عقل په ماغزوکښی وی

 شه ملګری  سره   مسلمان    مسلمانه  پاسه 

 شه ملګری    سره  جهان   د  مؤمنا نو  ټولو
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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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  واګی د اغيارو په السو کښی وی څو به زمونږ           يوالس نه غږنه خيژی غږونه په السوکښی وی

 شی د نيا نه  ته په  مين   چه  سليمانه ګوره 

 کښی چه رسوانه شی آخرت  دادنيا فانی ده 

  څو به زمونږ واګی د اغيارو په السو کښی وی      څوورځی ژوندون دی وکړه صبرکه لمبوکښی وی

 


