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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Political سياسی

 
 برکت اقــــــمحمد اسحاستاد 

  امريکاــ اضالع متحدۀ  ويرجينيا 
   2010 جوالی 31       

  

  ياد د وطن په
 

 ــ افغانستان آزاد" ،محبوبم و نجا راسا به پورتال مورد نظر آاز م وسری به انترنت زد باز بعد از دير مدت امروز

مليونها هموطنم  هم مثل نجا که من آاز. اد چشمم به عنوان باال افت،مطالب رفتم که در پهلوی ديگر ،" آزاد افغانستان

آنرا تا اخير  و  شده  باالبيشتر متوجه عنوان ،دارم  وجودم دوست با تمامآنرا از ته دل و وعشق ورزيده به وطن 

 . "ی سعيد افغانــسميع الدين "ګرامی جناب  هموطن آزادی بود از شعر  .خواندم

مليونها  دردهای دل  احساسات درونی و وطندوستی شاعر و وسروده شده شيرين پښتو بزبانکه آزاد  اين شعر

جوان  ۀخوانند زيبای با صدای رسا و ويده گردترجمه و المانی  انګليسی هایان انعکاس يافته، بزبان در افغان ديګر

 . ده شده استخوان  ــجان شباب  صديقــخوش آواز  و

که   اينست  .نکنماش دری ترجمه شيرين بزبان   وکرده ء، صرف بخواندن اکتفاشتهبگذ سبکسرن  آازکه دريغم آمد 

 :يکنمتقديم مپورتال،  دری آن خدمت خوانندګان ارجمند  ترجمه  آنرا با بار اين

 

 ياد دوطن په

 وطن به ياد
 دی په وطن مو جوړ ماتم

 شده وطن ما ماتمسرا

 دي شپې تورتمونوکې مو

 ميبريم سرب  شبهای تار در
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 السه کوم ظالم له دا د

  استظالم مه از دست کداماينه

 دي چې ظلمونوکې مو شپې

 ميبريم پايانه برا مظالم شب  که در

***** 

 شو ته سور اور ګران وطن را

 سوزان شده ما آتش طن محبوب برو

 خيږی دوزخ لمبي تري د

 ازان بر ميخيزد شعله های آتش جهنم

 شته بل محشر ته حاجت نه

 نيست به محشر ديگري ضرورت

 دی قيامتونو کي مو شپي

 رستاخيز بپايان ميبريم را بسان روز شبهای خود

 السه کوم ظالم له د دا

  استظالم اينهمه از دست کدام

 دی کي موشپيچي ظلمونو

 ميبريم بپايانرا که در مظالم شب 

***** 

 مو کابل هره کوڅه د

 عزيز ما برزن کابل کوچه و هر از

 دی ښکلي ښکلي خاطری

 داريم زيبايی خاطرات شيرين و

 وينم اوس يي وران او ويجاړ

 مينگرم ويران را خراب و حال او

 دی ګرنګونو کي موشپي

 ميگذرانيما رزندگی شب  و های بين مرگهدر پرتگا

 السه کوم ظالم له دا د

  استظالم اينهمه از دست کدام

 ِدی چي ظلمونوکي مو شپي
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 ميبريم بپايانرا  که در مظالم شب 

***** 

 شول ځوان مو شهيدان زوړ او

 شهيد شدند و برنای ما همه پير

 موره څوک بی پالره څوک بی

 شدند هم يسير عده ای يتيم وعده ای

 شو نچا کور جوړ قبرستا د

 گورستان مبدل گشت خانه های عده ای به

 دی شپی کی مو زيارتونو

 ميبريم بپايانرا در مزارات شب 

 کوم ظالم له السه دا د

  استظالم اينهمه از دست کدام

 دی چی ظلمونو کی مو شپی

 ميبريم بپايانرا که در مظالم شب 

***** 

 مار شول افغانان ټـول تار او

 شدندپاشان  و افغانها همه تيت

 بر دی څوک په کور او څوک په

 بيابان صحرا و بعض در کسی در خانه و

 اوسيږی په وطن کی چی

 ميبرند که در وطن به سر آنهائی

 دی ماتمونو کی يی شپی

 ماتم است و شبهای شان در اندوه

 کوم ظالم له السه دا د

  استظالم اينهمه از دست کدام

 دی شپی کی مو چی ظلمونو

 ميبريم به سررا که در مظالم شب 

***** 

 تمه د اسالم په تمه
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 برقراری اسالم آرزوی به اميد و

 وشوی کافرو کانی د

 انجام دادند مگر اعمال کفرانه

 شو ز کوالی نهيهيخ تمي

 نميتوانيم ز کردهيهيچ تمي

 دی کی مو شپی په چرتونو

 ميبريم و چرت بسر شبها در فکر

 کوم ظالم له السه د دا

  استظالم ماينهمه از دست کدا

 دی شپی کی مو په ظلمونو

 ميبريم بپايانرا در مظالم شب که 

***** 

 خاندی دنيا ټـوله راته

 ميخندند ما جهانيان همه بر

 ژاړو موږ په چيغو چيغو

 رييمميگو زار زار  صدای بلند با ما

 ده دنيا څه سپين سترګی

 !!!ستاچه دنيای ديده در

 دی سياستونو کی مو شپی

 زندگی ميکنيم هادر ميان سياست

 السه کوم ظالم له دا د

  استظالم دست کدام اينهمه از

 دی چی ظلمونو کی مو شپی

 ميرسانيم به سررا که در مظالم شب 

***** 

 شی افغانی وطن به جوړ

 خواهد شد ميهن افغانها ساخته

 وه خدای مهربانی که د

 وند باشدامهربانی خد اگر لطف و
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 )خدا مهربانی به لطف و(

 لنديږی و الس بهپرد د

 خواهد شد دست بيگانگان کوتاه

 دی شپی کی مو اميدونو

 ميرسانيم بپايانرا ها شب به اميد

 السه کوم ظالم له د دا

  استظالم دست کدام اينهمه از

 دی نوکی موشپی چی ظلمو

  .ميرسانيم بپايانرا که در مظالم شب 
  

****** 

  

 "نستاناافغ  آزاد ــافغانستان آزاد " پورتال معززرگرانقدو فعالين  ِه متصدياندر خاتمه نسبت توج
 ، ازملی را درين راِه خير و شانموفقيتهای بيشتر  وکردهشکران  ، اظهار"پښتو"ارجمند به لسان 
  .، آرزو مينمايمصميم قلب

 
 !!! شماکاميابی به آرزوی صحت و

  
 

  :يادداشت پورتال
، کمال امتنان "  آزاد افغانستانــافغانستان آزاد "تال از لطف استاد برکت نسبت به متصديان و فعاالن پور

را به دریِ  شيرين  " وطن په يادد"خرج داده و  آهنگ زيبای ه تشکر ميکنيم، که استاد ابتکاری ب. داريم
 گرچه ما بدين عقيده ايم، که دری زبانان افغانستان با زبان ديگر ملی و بزرگ خود، يعنی .ترجمه کردند

"  افغانیسعيد"ـ ی آشنائی دارند، که مفاهيمی نظير شعر زيبا و وطنخواهانۀ جناب سميع الدين ـدر حد" پشتو"
  . درک نمايندمی توانند  را خود

  .باشدو کارکنانش ورتال خودشان  هميشه شامل حال پ و توجِه استادآرزومنديم که لطف
  سعادتمند و سرفراز باشند                                                                                     

  ادارۀ پورتال                                                                                             
  
    
ه و از دک فرمو کليلطفًا. حيث حسن ختام تقديم ميکنيمرا ب" د وطن په ياد"آهنگ زيبای  لنک

  !!!، لذت ببريد" صديق جان شباب"مند محبوب وطن، آواز گيرای هنر
  

http://www.youtube.com/watch?v=3hs5qM-4xCg&feature=player_embedded 
 

  


