
 
 

 
 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

جمعه د۱۳۹۵ کال دغبرولي د میاشتې اوومه، د ۲۰۱۶ عیسوي کال دم اووېشتمه             (۲)              پرله پسې ه (۷۹) لوم کال، دویمه ه 
  

٣ 

.ستا دماغونه روانه کوي په خوند سره نهلوبویدالن بیا په غویدو دي لورپه سیمه کې هرلورې ته چې ې، نو دسنل ؛ نن دسنل ل  

              æړÇنو سوله غو Ñنو 
ه نÜ لÜکن æÇ کپر ìÏ ک   وÇړÜÜæه غÜولÜو سÜوÑ نÜوجن

ل æطن م ه ن ېل    وÇړÜæو سوله غÜوÑ نÜشو بد Ñن

وټ ه وټ  ی سوÑ په æینوæÏÜطن  ی بو    ر یو کا

  ړæوÜÇه غÜÜولÜوسÜوÑ نÜنه گÜن Ñ گهÜوÑ بد ÑنÜوسÜنæÏÜی

ه æطÜÜÜن                                       Üو پÜ ÜÜÜملÜ ÜÜÜه ÏشÜپیژندمÜÜÜ  ېچÏ  ÜÜÜنیÜÜÜا  ېÜÜÜول 

ه نوÑ نلشو ېهسکه شمله م   وÇړÜæه غÜولÜÜوسÜه ړن

  ېوړÜÜÜÜÜÜج ېوÜش ېرÜدیÜرå هÜاپیÜاÑ چÜو کلی چÏÜهر ی

ه نوÑ نÜÜن تن   و سوله غوÇړÜÜæوÑ حوصله شوÒ åمون

Ï ÒÇæÂش ې ßÑæÜخه ن  ÒÇæÂ ه ستاÜم ÊفرÜÜÜی  ÇÑو  

ÏÜو پÜÑتو Òک ډí شر نÜه نÜن ÑوÜو سÜÜÜÜæړÇوله غو  

مÜÜÜÜا ÇÏ åÒ æÇسÜÜÜÜه ÒمÜÜÜÜÜه تÜو بÜÜر ì ÏÜÜ ت Ï تاÜن یÜم  

ه نوÑ ن ن   ه غوÇړÜÜÜÜÜæولÜÜÜÜÜÜوسÑ ÏæÜÜی æ یو Ïبل تر 

و                                   ÇæÜÜÜÜی ېهمرåÒÇ کله به موږ یو بل ته ÇÏ æس

ه نوÑ نÇÑÜÜ شه ÇفغاåÑæÑæ ä م   وله غوÇړÜÜÜÜÜæو سÜÜلن

  »همرÒÇ«سرÂÑÇÏغا 

 

 ماشومتوبه
 سنل ل ته نظم

دÜÜÜÜÜæÑه سنÜÜÜپ   هÜÜÜه مکتب تÜÜهاÑالړمÜÜÜس  

ÜÜولÜÜپ åله تیر وستلوÜÜÜÜÜه لÜÜÜه Ñæځ مې ک  

ه æیÜÜچې م ÜÜÜÜل هغه مې åÏÒ کÜÜÜعلم به   

وÜÜÜÜÜاæÏلÜÜÜÜÜÜډیرÒحمت به مې Çیسته په ی  

**** 
هÜÜوÑته ÇÑغلم موæÑیل æÇÑړå کتابونÜÜک  

ونهíÜÜ صوÑتÜÜÜاÏکÜوá یÜÜÜه ÜÜÜه ÇæیÇÑÜÜÜت  

å تیرå مÜÜÜم وÑخوشحالهÜÜÜایویو Ñæته ک  

ه کې صفتونهÜتل به Òماåæ موÑک خول  

**** 
و پوÑته Ïمکتب په لوÑې تلمهÜÜÜرشÜÜلم  

ل به مې شکوá پرì لوبیدم ل  هÜÜسن  

رÜåوله Ñæځ مې په سوچونوکې شوå تی  

ه کوم الä به  هÜÜÜچې Ñخصت شوã په   

**** 
الä مې پ ک  åÏقوÇÏÜÜÜبکسه ک åÜÜÜې  

ېÜÜÜه کÜÜÜلوسÜÜÜه تÜÜÜوÑتÜÜÜه کÇæÑÇÑÜÜÜÜنه æم  

وÜÜÜÜãه سالمي شÜÜې Ñæ ÇÑسیدã موÑتÜÜچ  

í م وæ Ñیل Çææیه کیسه کېÜÜÜه Ïې ک  

**** 
الä ماسÜÜل نÜماæی رå نشتهÜÜه موÑې   

شتهÜÜرå نÜÜÜÜÜرÇÑ äÇسÜÜدیمه پیÜÜÜه سåÒÜ پ  

الÑÏ äسÜÜه ÜوæÑیل ÜÜم شته ÜÜرå نÜÜه   

شتهÜÜÜه نژÏې شه چې پیرÑÏ äÇسرå نÜÜت  

**** 
ې ÜÜåÏموÑمسکې شوæ åیلې ÇÏ åÇæلیون  

یرې ÜÜÜÜÜÜÜÜåÏاپÜالنوÜÜÜÜو ÜÜÏوÑخÜÜÜالÒÜÜÜÜم  

لونو بÜÜنیموشپوکې چ يÜÜې  ر اندې   

ÜÜÜاپیÜÜرې بÜÜÜج íÑدÜÜمÜÜÜالÜÜÜه غÜÜÜåÏ رنې  

**** 
لونÜÜیابÜÜب  íÏ íړæÇÑ کسه کې یېÜه  

هÜوتل íæ پیرÇنونل سرå خÜÜÜل ÜÜÜسن  

ÜÜíوåÑ چې پخپل �بÜÜه ÑæÜÜت ه ÇقرÑÇک  

ÜÜíې ÇÇÏظهاÑکÜیرäÇ یÇÏÜÜ ناپوهه åÏ پ  

**** 
Üåالä یې ÇÑکÜوÜ åÏوá قÏÜÜبکسې نه   

Üåل ÒماÒÏړÑÇ åماä یې ÇÑکÜÜل ÜÜÜÜسن  

یرÜÜÜíÏ äÇرå پÜاسÜÜوÑې تÜÜوåÑ لÜÜلې æÜی  

ÜÜÜÜåتاکÜالä خÜÜوÜÜÜÜ åÏه ÇÏ قÜÜÜÜله �ÑشÜÜÜه  

**** 
کوÑته  لونهÜÜÜÜچې بیاÇÑنه æړÒ íمون  

هÜÜل کې åæÏÏ íæ مینوÒړæنÜÜÜل ÜÜسن  

ې تابه �æنيÜÜÜه یي خپوالندې ختاکÜÜک  

یرÇنونهÜÜرå پÜÜاÒغÜفقÜم په کې Ï íÏقÜÜÜه  

**** 
لÜې تÜÜنوÑم  ل ÜÜåÇاæیÜÜÜم Ï åÏ وبهÜÜÜÜونÜÜÜو  

مÜÜوبې نÜÜل وÜÜÜه ÒړæنÜÜÜن پÜÜÜه åæÏÏ میÜÜه ک  

ÏقÜÜفÜÜغÏÒقاÜÜÜپ åرÜÜسÇÑ äÇیرÜÜم åرÜÜÜش   لÜو  

وÜرæنÜÜوæÑغÜÜه ÏتوæÑتÜمÜÜاå کÜÜپن   ېåÒÜÜ ی  

**** 
هÜرته ÇÑشÜÜبی  توبهã اشوÜÜÜÜÜتې مÑÒÏÜÜÜل    

هÜÜÜÜیرته ÇÑشÜیونتوبه بÜله لÜÜÜÜل ÜÜنÏÜÜس  

وÑمه خیالون   اÑÇماä کې چېÜÜست هÜتل   

ه بانÜر پÜÜÜس هÜÜیرته ÇÑشÜÜÜدې خوبه بÜه تی  

Ñته حفیظ بشریا  ÑÒل

لو بÏسن Ï ل ل   
ÜÜÜکال مÜÜÜخ ÒمÜÜÜا پرخÜÜÜوÇ شÜÜÜو  Ï ÇÏ کÜÜÜومې 

 چÜÜې خپÜÜه ÇشÜÜنا مÜÜې بیرتÜÜه ÇÑپخÜÜال شÜÜو     

لÜÜې نÜÜه åæ چÜÜې بÜÜه ÇÏسÜÜې      مÜÜا ÑحمÜÜت 

 بیÜÜا جÜÜوړå یÜÜوå محفÜÜل تÜÜه سÜÜرÇÑ åشÜÜو      

 áالند                                                غز   Çجمیر 

ÜÜه جÜÜلی پÜÜغÇÑ åÒÜÜÜÜÜمÜÜÜÜه یÜÜÜن Üه جنÜÜÜم¡ پÜÜÜه یÜÜÜ ر  

Üن ÜنÜه نÜÜانه پÜÜانÜÜج ãوÜÜک áÇوÜÜÜه سÜÜÜÜتÑÏÜÜÜÜÜمÜÜÜه یÜ  

رÜÜìÏ ÈطÜÜÜÜې مÜÜاÑ مÜÜÜم مین یÜÜÜاÈ چÜې یÜÜÜÜÜپÜÜه Ñب  

مÜÜÜه یÜرن نÜÜه الÓ چې نه íæ په تÜاä پÜÜانÏÜÜÜÜÜÜ ج  

رېÜÜÜÜبÜÜÜÜوã خÜÜÜه کÜÜÜÜÜې نÜÜه مخ کÜÜÜÜÜÜا پÜÜÜې ستÇÏÜÜÜ چ  

ون نه یمÜو تÜÜÜترÜÜÜستا ææÏ Ï س اثیر ìÏ خو   

ېÜÜÜÜÜÜÜتا پÇÏ åÒÜ س مÜÜÜÜÜا Òړå کې æÇسÜÜÜÜÜÜر Ï هر چÜÜÜه   

ه یمÜÜÜ نÜÜÜÜÜبنه ÜÜل یمÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜوÜÜÜÜ ãه ÑسÜÜÜÜرÑ نÜÜÜÜÜÜض  

ÜÜÜÜÜÜÜÜìلو ته æÏمرÒ åړÑæ åکÜÜÜÜÜÜکÜÜÜÜا Çجمیر ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜم  

ل مÜه مÜÜÜÜÜÜÜÜÜک  Ï í ن نه یمÜÜه تÜÜخو نÜÜÜې م ک  

 

 صلح

ریمÜÜبنشسته پی صلح ÑÏین تشنه کÜÜوی  

  مÇÜÜÜفÜÜÜتاÇ åÏسیری چوä طائیرÑÏبÜÜند که

هÜÜاÜìÑگ شنیدیم öÒهرóÇبر بÜÜÜÜÜÜصÜÜÜÜÜدبان  

öبÜÜÜنمیریم åندÒ ماکه ما áاÜÜت بحÜگریس  

ندÜÜاä کÜÜه فöرæشند به ماصلح کÜÜÜجایÂÜÜن  

ریمÜÜا جملÜÜÜه ÏóæóÑ باÇ ÒمیÜÜرنقÜÜÜÜÜد öÒمÜÜÜÜÜگ  

ا شدÜÜعÜÜÜه تابرگوÔ مÜرفاجåÒÇæÂÜÜ یی ه  

ی بانگ نفیریمÜÜÜمóحÜÜوöنóهöیب Çین همه گ  

دÜÜاشÜÜلح کجاهست کجانیست کجÇÜÜین ص  

ریمÜاخسته ÑÏین ìÏÇæ پóیö صلح سفیÜم  

ح Çست یکی å�Çæ قÜÜÜرäÂ پóذöیرÜÜÔóلÜÜÜÜÜص  

مÜوæ ÏÑخمیریÜÜه تا óÇبد مابه هÜÜم خÑæÜÜÜÜن  

وÜÏقصÜÜÜÜÜست به سرمنزá مÜÜگرöهÏ öåÇÑÜÜی  

ریمÜÜÜوöÏ ندهÜÜÜÜÜÜÜد غõلغõله یی ماکه ÏلیÜÜس  

ا پیکرÇæحÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜد نگرÜÜÜÜÜÏÏاملÜÜÜÜÜÜت مÜÜÜت  

ÇیÜبیریمÏ ت که برصلحÜÜسÇ áخیاæ ÈÇن خو  

دÜÜÑÇدیÜÜشÜÜÜÜت پÇ äóÒæóÑ ÒÇÜÜÜمید ÇگÜÜÜÜÜرگ  

جلوå یی ÒÇصÜلح چوشاهاä به سریریم کÜی  

رÜÜÜÒæد خشک گلوì قلم ÒÇگفته یی ÇمÜش  

یریمÜناÇ ßسÜن ÑæطÜÜÜه غمÑÏÜÜی" ناÏیا"  

"ìÏنا" نجیب Çهللا   

 غزل
ì پÜÜه هÜÜد Ï ìÏلتæ�ÇÏÜن برېÜوí خÜاÑکÜÜه جÜرس  

وí خبرېÜÜÜÜوتاÑ کÜÜرمن یÜÜستن تÜÜنې æÇبÏÜÜست  

چÜÜه شوæÇÑپÜÜپ Üìه نغمویې Òمون ایسته ک م   

برېÜÜÜوí خÜÜÜهاÑکÜÜÜې سÜÜناæÑنوکÜÜه چÜÜÜÜل پÜÜÜلبÜÜÜب  

ã چې په کلې æÇپه چÜÜپ وشي ÜÜÜåÏم کې خامÜوهې  

س æÏمرÇÑ åته بس åÏ¡ چې مې یاÑکوí خبرېÜÜب  

ې Ïې æÏمرå هنرپرÇ ìÏ ÊæحمدÒیهÜه مینه کÜÜÜپ  

وí خبرېÜÜÜن سیتاÑ کÜÜرمÜÜالتÜÜتا ÏæÇلیÜÜÜچې س  

 äصیل خاÇ»ìÒحمدÇ«  

 

 در وصف لوگر

رÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜãوگÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜوäÇ لÜÜا خÜÜÜÜه شعر ثنÜÜÜÜÜن بÜÜÜÜه مÇÜÜÜÜÜÜینجا ک  

رÜÜÜãوگÜÜÜÜÜرäÇ لÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜیÜÜÜÜه æ حÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜشق Çæ áÏلìæÑ ÒÇÜÜÜÜ ع  

تÜÜÜÜÜهاسÜÜÜÜÜنجÜÜÜین گÜÜÜقÜÜÜه یÜÜÜÜÜÜÜÜÜط äÂ بÜÜیÜÜÜÜحÜÜÜÜوÑÏ ä مÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜچ  

رÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜãوگÜÜÜÜÜاä لÜÜÜÜÜÜÜÜیابÜÜÜÜÜشت æ بÜÜÜÜه ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÏ ÞæÐرæبÇÒÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜن  

اæÇ ÏستÜÜÜهÜÜسا ÑÏ نÜه بÜÜÜÜÜا کÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜفته هÜÜÜهÜÜÜÜن نÜÜÜÜÜÜÜÜÜا ÇیÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜب  

رÜÜÜÜÜÜÜãوگÜÜÜÜÜÜاä لÜÜÜامیÜÜن بÜÜÜÜه مÜÜÜوست کÜÜÜÜرå گÜÜÜعÜÜÜرÑÇæ نÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜخ  

فÜÜÜوصیÜÜÜف æ تÜÜعریÜÜÜین ÇÑ تÜÜÜر ÒمÜÜÜÜÜÜوگÜÜÜÜÜÜÜرÏ لÜÜÜÜÜÜÜاید کÜÜÜÜÜÜÜب  

رÜÜÜÜÜÜÜÜÜãوگÜÜÜÜÜاستاä لÜÜÜÜÜک بÜÜÜد æعینÜÜÜاÏ سجاæنÜÜÜه یÜÜÜن بÜÜÜÜÜÜÜÜم  

رÜÜÜÜÜÜظÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜیدÒÇ å نÜÜÜÜÜÜÜÜوشÜÜÜÜÜم پÜÜÜÜÜایÜÜÜنÜÜÜÜه غÜÜÜÜÜمÜÜÜن هÜÜÜÜÜÜا ÇیÜÜÜÜÜÜÜب  

رÜÜÜÜÜÜãوگÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜرäÇ لÜÜÜÜÜÜمÜÜÜÜÜÜاæ ìÒ عÜÜÜÜÜÜÜÜاÒسÜÜÜÜÜاä بÜÜÜÜÜÜوÇهÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜخ  

تÜÜÜÜÜÜاÇ ÊÏسÜÜÜÜوÞ عبÜÜÜÜÜÜه شÜÜÜÜÜÜا همÜÜÜÜÜرمÜÜÜÜÜÜÜÜÜوÑÏ äضمیÜÜÜÜÜÜÜÜÜچ  

رÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜãوگÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜد äÇÐÂ æ لÜÜÜÜÜÜÜاجÜÜÜÜسÜÜÜÜÜتدÑÇ مÜÜÜÜÜÜÜÜن æÏسÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜم  

اÜÜÜÏاÇ ÈلجهÜÜاæ ß بÜÜÜن پÜÜÜÜÜÜÜرÒمیÜÜÜÜÜÜÜÜوÏ سÜÜÜÜÜÜÜÜÜر بÜÜÜÜÜÜÜÜوگÜÜÜÜÜÜÜÜÜل  

رÜÜÜÜÜÜÜÜÜãوگÜÜÜÜÜÜرماä لÜÜÜÜÜÜن قهÜÜÜÜÜدیÜÜÜÜÜÜجاهÜÜÜق مÜÜÜÜاشÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜن عÜÜÜم  

مÜÜÜÜÜاæ äقلÜÜÜÜÜÜÜا ÒبÜÜÜÜرäÇ بÜÜÜÜاã قÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜکÜÜو ÇحÜÜÜÜÜÜرتÜÜÜÜÜÜن ÑÏ پÜÜÜÜÜم  

رÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜãوگÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜوäÇ لÜÜÜÜÜÜÜÜی جÜÜÜÜÜÜÜی ÇæلÜÜدÇیÜÜÜÜÜÜاÑ فÜÜÜÜکÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜهم  

یÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜر همÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜن ÑÏ سÜÜÜÜÜÜÜÜÜق æطÜÜÜÜقی ÏÑÇÏ عشÜÜÜÜÜدیÜÜÜص  

رÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜãوگÜÜÜÜÜوäÇ لÜÜوÔ خÜÜÜاعر خÜÜÜن شÜÜه مÜÜÜÜÜد کÜÜÜویÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜگ  

**** 
رÜÜوگÜÜÜÜÜÜÜÜوÑÇÏ å لÜÜÜز æ میÜÜÜÜÜرÒمین ÑÒخیÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜا سÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜوشÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜخ  
رÜÜÜÜÜÜÜÜوگÜÜÜÜÜÜگوÑÇ لÜÜÜÜÜوشÜÜÜÜÜÜÜÜÜاæ åÒ خÜÜÜÜÜÜÜÜÜوìÇ تÜÜÜÜÜÜوشا æ ÈÂ هÜÜÜÜÜÜخ  
نÜÜÜÜد قریÜÜوÑ شÜÜÜگÜÜÜÜÜÜاÇ æ åÒنÜÜÜÜÜÜÜÜاì تÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜوå هÜÜÜÜÜÜÜÜم میÜÜÜÜÜÜÜوسÜÜÜÜÜم  
رÜÜÜÜÜÜÜÜوگÜÜÜÜÜر لÜÜÜÜÜÜهÜÜوä شÜوÑÒ æ ÈÇغÜÜÜاÏخÜرæ Î پÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜوشا چÜÜÜÜخ  
ر ÜÜÜÜÜÜÜäÂکÜÜÜÜÜÜÜÜÜبا پیÜÜÜÜÜÜÜÜÜهر ÒیÜÜÜÜز æ شÜÜÜÜÜرکÜÜÜÜÜÜÜÜÜوÏ مÜÜÜÜÜÜلم بÜÜÜÜÜل عÜÜÜÜپ  

رÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜوگÜÜÜÜÜÜÜاÑ لÜÜÜÜÜد Âغه æ کلنگÜÜÜی برæ ßمحمÜÜÜÜÜÜÜوشا برکÜÜÜÜÜÜÜخ  
رÜÜÜÜگÜÜÜÜÜÜاì بلندÔ نÜÜÜÜÜوå هÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜزæ کÜÜÜÜÜÜÜÜÜر سبÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜاì سåÑÏÜÜÜÜÜÜÜÜ ه  

رÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜوگÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜرÑÇæ لÜÜÜÜÜÜÜوشی æ åÑÒÇæ خÜÜÜÜاطق خÜÜÜÜا منÜÜÜÜÜوشÜÜÜخ  
اÜÜÜÜÜÜÜäرفÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜم æ عÜÜÜÜد علÜÜÜÜÜÜÜÜÜهÜÜÜاå مÜÜÜÜÜÜر ÏÇÒگÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜوگÜÜÜÜÜÜÜوÏ لÜÜÜÜÜÜب  

رÜÜÜÜÜÜÜوگÜÜÜÜÜرÇفتخاÑ لÜÜÜÜرÑæپÜÜÜÜد پÜÜÜÜجاهÜÜÜÜین مÜÜÜÜرÒمÜÜÜا سÜÜÜÜوشÜÜÜÜخ  
قÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜاå حÜÜÜÜÜÜگر گÜÜÜÜÜÜÜÜجهاÏ سنÜÜاÇ ÈلÜÜوÏ بÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜر بÜÜÜÜÜÜÜÜÜوگÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜل  

رÜÜÜÜÜÜÜÜÜوگÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜاÑ لÜÜرکÜÜاä پÜÜÜÜاÒیÜÜÜÜن æ غÜÜÜدیÜÜÜÜاهÜÜÜا مجÜÜÜÜÜÜوشÜÜÜÜÜÜÜخ  
فÜÜÜÜÜÜیÜÜÜوصÜÜÜÜÜÜÜر ÇÑ تÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜوگÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜد لÜÜÜÜÜÜÜÜکنÜÜÜÜÜی میÜÜقÜÜÜدیÜÜÜص  
رÜÜÜÜÜÜÜÜوگÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜاÑ لÜÜÜرکÜÜÜÜی پÜÜÜÜÜی ÇæلÜÜدÇیÜÜÜÜم فÜÜÜلیÜÜÜا حÜÜÜÜÜوشÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜخ  

)صدیقی(Ì محمدظاهر Çلحا  
 

هیلهسوله Òمو   ن
    ÜجنÏ هÜولن  åوÜچې ی ¡ìÏ لهي نعمتÇسوله یوستر

خÜÜه پÜÜه ÇمÜÜن کÜÜې سÜÜاتي¡ ÏÏې سÜÜتر نعمÜÜت   æ æÇج

وپÜه       Çفغاناä هلÜه بÜرخمن کیÜدìÇ شÜو¡ تر خه مون

تÜه       خپلوکې سÜرå ملÜي یÜوÇلې¡ íÑæÑæ Ï فضÜا ÇÑمن

æ¡ یوبÜل تÜه السÜونه Ñæک    ÏæÇæیوبÜل السÜونه سÜرå    ک

æنیسÜÜÜÜو¡ مخکنÜÜÜÜي نÜÜÜÜاخوÇلې æÇ بÜÜÜÜدبخت شÜÜÜÜاته     

ینÜي کسÜاÇ äمÜن        ºæ خÜو  Üر کÜتیرپه هیæÇ æو Ñغوæ

وí¡ هغه کیدìÇ شي¡ چې æ�Ïند لÜه   æÇسوله نه خو

  ìæÏ هÜÜک  ¡íæ ېÜÜې برخÜÜه بÜخ نعمتونوæÇخوندæنو

ولنه کÜې لÜوì شÜوíæ í¡ چÜې هلتÜه ÏعلÜم        په ÇÏسې 

ې نه íæ خوÑې شوÏæÇ íجهالت تو Ñې تیÜاÑې  æړÇن

 ¡åÏÇÏ åÑلپا ìæÏ  ینهæندÇړæ مونÒ ¡íæ ېÑپکې خو

ې æÇشپې تیرې شÜویدí¡ پÜه    ÑæÇÏ چې په تاسو خو

Ïې فکرکÜÜÜÜÜې ال ÓæÇ هÜÜÜÜÜم ډÈæ یاسÜÜÜÜÜتئ¡ خولÜÜÜÜÜدې 

خÜه æÇÑی شÜي æÇپÜه خپلÜو بچیÜانو        Èبدمرغه خو

ولنÜÜÜه هÜÜÜم    ÜÜÜو ستاسÜÜÜو  Æ¡ تر ÜÜÜکæ ې ÜÜÜک åÏÒ دېÜÜبان

ÏنیکمرغÜÜ لÜÜوÑې تÜÜه æالړå شÜÜي¡ ترکلÜÜه بÜÜه ÇÏسÜÜې     

ولنه æلرÆ¡ پرمختللې æÑæ æÇسته پاتې ش اته پاتې 

Üه پÜه     í¡ نوجوته به شي¡ چÜې هر ولنه سرå پرتله ک

å بیÜÜÜا    ÜÜÜک åÏÒ وÜÜÜن ¡í ÜÜÜکی åرÜÜÜوهې ترسÜÜÜپæÇ æ ÜÜÜک åÏÒ

خÜه خÜÜالي چاپیریÜاá تÜÜه      یوسÜوله ئیÜز æÇلÜÜه بدبختیو

    æ ÜÜ کÜÜه پخÜÜوÇني  هغÜÜه ÏجنæÇ ÜÜج ÇړتیÜÜا æینÜÜي¡ 

æ¡ چې æختونه له سولې ÇæÇمنیت æخت سرå پرتله ک

        ÜÜه جنÜÜه پÜÜته نÜÜې شÜÜوله کÜÜه سÜÜون پÜÜمÒ ÜÜپرمخت

Üوæ¡ چÜې       Üوá سÜرæ åه ئ¡ چÜې  ÇÑ کې¡ نوæ æÇج

سÜÜÜÜولې ÇæÇمنیÜÜÜÜت لپÜÜÜÜاåÑ السÜÜÜÜونه æÇÑنغÜÜÜÜاړí¡ پÜÜÜÜه   

   åړÇ هÜولې پÜسÏ خلکوته ìæپوها íسرÇکې سرÏÇهیو

  ìاÜÜÜ غÜÜÜر  خÜÜÜه ÏنÜÜÜاÇمن  ÏÇهیوÏ وÜÜÜ ÑæسÜÜÜوí¡ تر

غرæنیسي   . Ïسولې Ç æÇمنیت 

 ÏÇدÜÜÜÜÜم همÜÜÜÜÜه هÜÜÜÜÜن هیل ÇوÜÜÜÜÜی å¡ چÜÜÜÜÜې پÜÜÜÜÜه نوÒمون

Çفغانستاä کې تÜل پÜاتې سÜوله ÇÑشÜي æÇ پÜه ډÇډمنÜه       

و هیوÏÇ مÜو   æ¡ تر Çفغاناæ� äند æک فضاÁ کې مون

 .تل ÂباÏ æÇ ÏپرمختللوهیوæÏÇنو سرå سیاá شي

يامین  

 سوله اوپخالينـه عـزت اوسـرلوړي   
 .ده، جن， ذلت اوتباهي راوړي


