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 02/04/2019          ولی احمد نوری

 پیام رویایي بزرگ یك ملت
 

 با تشکر از صفحۀ دوست عزیزم جناب حسیب جان فضل اخذ گردید

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=jt4ARUGypgs 

 

 وـپُر از مافتی شونه شاِم وطن م وـوطن ماِم ـر سِر بـــــه َکوتبِی
 نام وطن موم ـمحبت باشـــه ه دیگه از جنگ و ناکامی نخوانیم

 خو دیگهِ  یک ره جایِ نمیلی کس  خو دیگهِ  نخشی رمِز ناِی یک می

 ودیگه خمیاری گل برای یک  گوجای نفرت و دوری الیـبـه 
 ازیهمتــا بسـی ـهای بدوبیتی ازیبسـ اـانـتـــه مــفـچــراغ ال

 ـقانهـــهای عاشه سبـک بیتـــب
 ازیها بس ای دل خانه وطن خو

  
 ناصر نادرشعر: 

 

 

 موسیقى شمامه گروه هنرى و آهنگ زیباي وطن و
 

 پایان به منطق ۀرسیده كه نقطآن ، زمان تباهى پیام مردم افغانستان است پس از چهل سال بحران جنگ و ،آهنگ وطن

  و هنر. هم بگذاریمن خسته از جنگ است، باخشونت كه خواسته فرد فرد مردم افغانستا تعصب و نفرت و جنگ و

 .ستما هاى تحقق براى این رویایي بزرگ مردم افغانستان انتخابادبیات كشور یكى از  موسیقى و
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 ناصر"( نه تنها سخن و رویایي بزرگ شاعر توانمند كشور گروه موسیقى شمامه )محبوبه حیدرى و سمیه كریمى

را به آهنگ آورده است بلكه با آغاز سال نو و نوروز نو رؤیایي مردم افغانستان را به پرده آهنگ و نوا آورده  "نادر

 تحمل كرده است و تاوان هاى سنگین انسانى و تباهى كشور شان است كه چهل سال با برآورده شدن این رویا صبر و

 . شاهد بوده اند را داده و

 . ادبیات خشونت رقم خورده است جنگ و کلماتهویت آن با  كه و یك كشور این پیام رویایي بزرگ یك ملت است

و دعوت به  .ها و ادبیات جنگ است پایان گذاشتن به تاوان ۀسال خواهان نقط ست كه طى این چهلاین پیام مردمى ا

شگوفایي وطن و سربلندى و قامت راست كردن مردم از خاكستر انتحار و انزجار تا باشد فرزندان این وطن با ادبیات 

 . بایي وطن راساختن این وطن باهم بخوانند این آهنگ زی ۀمنطق عمران و مفكور شیرین تعامل و همگرایي و

 

 معرفی آهنگ

 وطن آهنگ: 

 ناصر نادر شاعر : 

 گروه شمامه خوانندگان : 

 سید انور آزاد دمبوره نواز: 

 فولکلور هزارگی کمپوز : 

 ACTC : آهنگ ساز

 کاور: مرتضی بامیانی

 ☟ در کانال یوتیوب HD آهنگ با کیفیت

 

 

 

 
 تذکر: 

مطالعه کنند، می توانند با را این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن
 رهنمائی شوند!" شان به "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس " بری"کلیک
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