ﺟﻤﻌﻪ ﺩ ۱۳۹۵ﮐﺎﻝ ﺩﻏﺒﺮﻮﻟﻲ ﺩﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﺍﻭﻭﻣﻪ ،ﺩ  ۲۰۱۶ﻋﯿﺴﻮﻱ ﮐﺎﻝ ﺩﻣ ﺍﻭﻭﯦﺸﺘﻤﻪ

ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﻪ ) (۷۹ﻟﻮﻣ ﮐﺎﻝ ،ﺩﻭﯾﻤﻪ ﻪ

)(۲
٤

ﻣﯿﻠﻪ æﻣﺸﺎﻋﺮ åﻋﻨﻌﻨﻮ ìﮔﻞ ﺳﻨﺠﺪﻧﻤﺎﯾﻨﮕﺮﻓﺮﻫﻨﮓ Ïﯾﺮﯾﻨﻪ ﻣﺮæ ãÏﻻﯾﺖ ﻟﻮﮔﺮ Çﺳﺖ.
ﺑﻴﺎ －ﻮﻧ／ﯽ ﺳﺘــﺎ د ﮐﻮ＇ ３ﻣــﺦ ﺗﻪ وﻻړ ﻳـــﻢ

 ÒÇﺟﻨﮓ ﺗﺎ ﺻﻠﺢ

æﻃﻨﻪ

ﻏﺰá

ﻫﻮ ìÇﯾﺎÑ
Üﻞ ﺳﻨﺠﺪ ﻫÜﻮ ìÇﯾÜﺎÏÑÇÏ Ñ
ﻧﺴﯿﻤﺶ ﻧ Üﻬﺖ ﺳÜﺮﺷﺎÏÑÇÏ Ñ

ﻣÜÜÜÜﺎ ﺗÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜÜﻪ ﺧﭙﻠﻪ ÜÜÜÜÜÜÜﺎ ﻧÜÜÜÜÜﻪ ÜÜÜÜÜﺮæ äÇﻃÜÜÜÜÜÜﻨﻪ

ﭼÜﻪ ÑÏ åÏÇÒÂﺧﺖ Çﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ

ﺗﻤــــﺎﺷﻪ  ،د ﺗــﻤﺎﺷ ３ﻣــــﺦ ﺗــﻪ وﻻړ ﻳـــﻢ

ÒﻣÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺎ ÏﻫÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﯿﻠﻮ  ÑÇÏﻣÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺎæ äﻃÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻨﻪ

ﺻﻠﺢ  ÇÑ Ò ÇÑﺳﺘﯿﻦ Çﺳﺖ ¡ﺟﻨﮓ ﻣﺎ ÂÑﺳÜÜÜÜÜÜﺘﯿﻦ

¡ ãÒÑﺑﺰÂ ãﺗﺸﺴﺖ  æﺻﻠﺢ Çﺳﺖ ﻓÜÜÜÜÜÜÜﺮ ﻣﺎÏ äﯾÜÜﻦ

ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ－ﻮ ﮐ＄ ３ﺎن دوه دوه راﺗــﻪ ＊ـﮑﺎري

ﺷÜÜÜﻮ ìﭘÜÜﻪ ﺑﻤÜÜÜÜﻮﻧﻮÏﻫﯿÜÜÜÜﻠﻮ  ÑÇÏﻣÜÜÜÜﺎæ äﻃÜÜÜÜÜﻨﻪ

ﺻﻠﺢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﻟﯽ  ÑÏÒﺑﺎ Ñﺧﺪ ÇﺳÜÜÜÜﺖ

ﺻﻠﺢ ﺗﺎ ﭘﺎ ﯾﺘﺨﺖ Çﻣﯿﺪ Çﺳﺖ  Ï áÏ ÑÏﻧÜÜÜÜﯿﺎ Ïæﯾﻦ

ÒﻣÜÜÜÜÜﺎ ﻣÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻈﻠﻮÇ ãﻓﻐÜÜÜÜﺎ ﻧÜÜÜÜÜÜÜÜﺴﺘﺎæ äﻃÜÜÜÜÜÜÜﻨﻪ

ﺻﻠﺢ ﻣﯿﺴﺎÒ áÇæÒ ÏÒﻫﺮ ﻧﻔﺎæ ÒÇ ÇÑ ÞﻃÜÜÜÜﻦ

ﺻﻠÜÜÜÜÜÜﺢ ﮔﻨﺞ ﻣﺼﺤﻒ Çﺳﺖ Òæﯾﻨﺖ ﻣﺎ åﺟﺒÜÜÜÜﯿﻦ

ﺟﻨﮓ ﭘﯿﻤﺎ äﺷﯿﺎ ﻃﯿﻦ Çﺳﺖ  æﺻﻠﺢ ﭘﯿﻤﺎ äﺣﻖ

ﺟﻨﮓ Òﻫﺮ ﻗﺎ ﺗﻞ Çﺳﺖ  æﺻﻠﺢ ﻓﺮ  ÓæÏﺑÜÜÜÜÜÜÜﺮﯾﻦ

ﮐــﻪ د ﻣــﺎﺗ ３اﻳــﻨ ３ﻣـــﺦ ﺗــﻪ وﻻړ ﻳـــــﻢ!

ﻠÜﺶ ﻣÜﻬﺮæ æﻓﺎ Ç æﻟﻔﺖÇ öﺳﺖ

ﺧــﻮب ﮐ ３وﻳـــﻨﻢ ﭼ ３ﺗﻪ ﺧﺎﻧﺪې ﺧﻠﮏ ژاړي

ﻫÜÜÜÜÜÜﺮ ﯾÜÜÜÜÜÜﻮ ﺑÜÜÜÜﭽﻲ Ïې ﭘÜÜÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜÜﻠﮕﻮ ﺳÜÜÜÜﺘﺎﯾﻲ

زه د ﺧـــﭙﻠ ３ﺟﻨﺎزې ﻣـــﺦ ﺗــــﻪ وﻻړ ﻳـــــﻢ

ﻫÜÜÜÜÜÜÜﺮ åﮐÜÜÜÜﻮ ÜÜÜÜﻪ Ïې ﻟÜÜÜÜﻮ ﯥ ﻟÜÜﻮ ﯥ ﺷÜÜÜÜÜÜÜﻮ ﻟﻪ

ﺳﺘﺎ د ﺳﺘﺮ－ﻮ ﻋﮑﺲ ﻣ ３ﺳﺘﺮ－ﻮ ﮐ ３ﻧ（ﻴـــ８ي

ﻟﮑـــﻪ زه ﭼ ３د ﻟﻤﺒ ３ﻣــــﺦ ﺗﻪ وﻻړ ﻳــــﻢ
ﺗـــﺎﻧــﻪ ﭘــﺲ ﻣ＄ ３ﺎن ﺗﺮ دې ﺣﺪه ﻫﻴـﺮ ﮐ７ی
اوس د ﺧﭙﻠ ３ﺣـــﺎﻓﻈ ３ﻣـــﺦ ﺗــﻪ وﻻړ ﻳﻢ

＇ـــﻮ ﭼ ３ﺗﻪ راﺳﺮه ﻧﻪ ﻳ ، ３زه ﺑﻪ ﻫﻴـــ＆ ﻳـﻢ
ﻫﺴــ ３ﻟﻔﻆ ﺑﻪ د ﻣـﻌﻨ ３ﻣـــﺦ ﺗـــﻪ وﻻړ ﻳـــﻢ
د ﻧﻔــــﺮت ﺑـﺘــــﺎن ﻣ ３زړه ﮐــ ３دي ﺑﻬﻴـﺮه!

ﺷﺮﻣﻨـــﺪه ﻳـ ３د ﮐﻌﺒ ３ﻣـــﺦ ﺗــﻪ وﻻړ ﻳــــﻢ

ﮐÜﻪ ﻫﻢ ﻞ æ ÏÑÇÏﻫﻢ ﺧﺎÏÑÇÏÑ

ﺻﻠﺢ  ÑÏﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎæÑ äÇ Ñﻧﻖ ﻫﺮ ﮔﻠﺸﻦ Çﺳﺖ

ﻣﯿÜÜÜﺪæ äÇﻃÜﻨﻪ

ﮔﻔﺖ ﺟﮕﺮ ﮔﻮ ﺷﻪ ﻫﺎÇ ìﯾﻦ æﻃﻦ  ÑÏﮔﻮ Ôﺻﻠﺢ

ﺟﻨﮓ ﻟﯿﻞ ﻇﻠﻤﺖ Çﺳﺖ æﺻﻠﺢ ﻣﻌÜÜÜÜÜÜÜﺮÒ ÌÇﻣﯿﻦ

ﻫÜÜÜﺮ ÜÜÜﻮ ßﭼÜÜÜﯥ ﻫÜÜﺮ ﭼﯿﺮ ﺗﻪ æﺳﻠﻪ ﺟÜﻮړ åﮐ í

ﺻﻠﺢ Â æﺷﺘﯽ ﻣﺮ ﻫﻢ ﮐﺎ ﻓﻮ Ñﻗﻠﺐ Çﯾﻦ æﻃﻦ

ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺶ ﮔÜÜÜﮋ Ç ãÏﺳﺖ æﺻﻠﺢ ﻧﻮÇ ÔﻧÜÜÜÜﮕﺒﯿﻦ

 ìæÑﻋﺎﻟﻢ ﻣﯿﺸﻮ ÒÇ Ïﺻﻠﺢ ﺑﺎ ÛﻣÜÜÜÜﺼﻠﺤﺖ

ﺻÜÜÜÜﻠﺢ ﻣﯿÜÜÜÜÜÜﺴﺎ ÏÒﻟﺒÜﺎ Óﺻﻠﺤﺠﻮ  ÇÑﻋﻨﺒÜÜÜÜﺮﯾﻦ

Ñ ÈÂﺣﻤﺖ  ÒÇﺟﺒﯿﻦ ﺻﻠﺢ ﻣﯿﻨﻮ ﺷﯽ ﻣÜÜÜÜÜﺪãÇ

ﮔÜÜÜÜÜÜﺮ Ïﻋﺼﯿﺎ äﭘﺎ ßﻣﯿﺴﺎ ÏÒﺻÜÜÜÜÜﻠﺢ ﻣﺎæﻃﯿﻦ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻮ Ï ßې  ÑÇﻣÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺎ Ï äﺟÜÜÜÜÜﻮړﯾﺪ æﮐﻮí

ﺻﻠﺢ ﺳﺮæ ÌÇﻫﺎÇ Ìﺳﺖ  áÏ ÑÏﻫﻔﺖ ÂﺳﻤÜÜﺎä

ﺟﻨÜﮓ ﺷﻮ æ Ñﻣﺎ ﺗﻢ æﻏﻮ ﻏﺎ ﺳﺖ  ÑÏﻧﺎÒ Ýﻣﯿﻦ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻮ ßډﯾÜÜÜÜﺮ ﯿﻨ ÜÜÜﺎ ÇÑæÏ ÑﻧﯿÜÜÜﺪ æﮐÜÜÜÜÜﻮí

ﺻﻠﺢ ﻣﯿﺨﻮÇﻫﯿﻢ ﺧﺪÇﯾﺎ Ç áÏ ÑÏﻓﻐﺎ ﻧÜÜﺴﺘﺎä

ﺻﻠÜÜÜÜﺢ Â æﺷÜÜÜﺘﯽ ﻧﮕÜÜÜﻬﺖ ÇﻟÜÜÜﻔﺎ ÙﻗÜﺮ  äÂﻣﺒﯿﻦ

 ÏﭼÜÜÜﺎ  ÏﻤÜÜÜÜﻦ ÏﭼÜÜÜÜÜﺎ ÜÜÜÜÜÜÜﺎæ äﻃÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻨﻪ

ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻤﺎ Ñﻓﻘﯿﺮ  ÒÇﺟﻨﮓ ﮔﺸﺘﻪ ﻻ ﻟﻪ Ñﻧﮓ

ﮔÜÜÜÜÜﺮ Ïﻋﺼﯿﺎ äﭘﺎ ßﻣﯿﺴﺎ ÏÒﺻÜÜÜﻠﺢ  ÇÑﺳﺘÜÜﯿﻦ

ﺷÜÜÜÜÜÜÜﻮې  ÏﻫÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺮ ﭼﺎ  ÏﺟÜÜÜÜﻨ

Ïﺳﺘﺎ ﺳﯿﻨﻪ ﮐÜÜÜÜﯽ ﭘÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺮې ﻣﯿﻠﻪ ﺟÜÜÜﻮ ړ åﮐí ÜÜÜ
ﺎÏ ìې  ÑÇﻣﺎ Ï äﺗﺮﻟﻨ
ﺷÜÜÜÜﻮې ﺑÜÜÜﯥ

ﻫﻤﺎ ÇÑ äﻧﯿﺶ ﺧﺎ ÔÑﺗﺎ ﺰﯾﺪå
ﺑﻨÜﺎ ãÒﻗÜﻬﺮ æﻣﻬﺮ ﺧﺎ æ Ñﻞ ÇÑ
ﻣﺤﺒﺖ Üﻞ¡ﺟﻨ

ﭼÜﻮ ﻫÜﺮ Âﻟﻮ ÑÏ åÏﻣﻨﻘﺎÏÑÇÏÑ
ﻫﺮ Âﻧﮑﻮ ﺑﻬﺮ ﻞ Âﻣﺪ ÒﺧﺎÔÑ
ﻫﻨÜﻮÒﻫﻢ ﻧ Üﺎﻟﻪ ﻫﺎÏÑÇÏ ÑÇÒ ì
ﻫÜÜﻮ ìÇﻫﻤÜﺪﻟﯽ  ÇÑﺑﺎÏÑÇÏ Ñ
ﻧﻪ ﻗﻮ ÏÑÇÏ ãﻧﻪ ﺣﺰ Èﻧﻪ ﺮæﻫﯽ
ÒﯾÜﮏ ﺑﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎÏÑÇÏ Ñ
ﺑÜﻪ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ æÏﺻﺪ ﻏﻨﭽﻪ ﺷ ﻔﺘﻪ

ﺗÜﻨﺶ ﺑﺎ ﻞ ﭼﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺎÏÑÇÏ Ñ
 ÒﻫÜﺮﻃﻮﻓﺎ äﺑÜﻤﺎﻧﺪ ÇﺳﺘﻮÔÑÇ

Çﺳﺘﺎ Ïﻣﯿﺮ Çﺣﻤﺪ )ﻓﻘﯿﺮ (

ﻧﻌﻤﺖ Çﷲ »ﺧﺰ äÇﺧﯿﻞ«

ﮐÜﻪ Ïﯾﺪ ﺻﺤﻨﻪ  ÇÑﺗﮑﺮÏÑÇÏ ÑÇ

æﻟﺴﻮÇﻟﯽ ﺑﺮﮐﯽ ﺑﺮß

ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾﻊ »ﺻﻣﯾم«

Ïﺳﻮﻟﯥ ﭘﻪ ﺑﺎ åÑﮐﯽ ﺷﻌﺮ

ﻻ Óﮐ ﯥ ﻣﯥ ﻗﻠﻢ ﻮ ﭘﮏ ﻣﯽ ﮐﯿ ﻮÏ

ﻏزل

ـﻮﺍﻥ ﯾﻤـﻪ ﺩﺧﭙﻞ ﻭﺍﮎ ﻭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﯾﻤــﻪ
ﺯﻩ ﺑﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣــــﻠﺖ ﭘﺎ ﺳـــﺪﺍﺭ ﯾــــﻤﻪ

ﻓرﯾداﷲ اﺣﻣدزی

ﻏﺰá

ﺳﻮ ﻟﻪ æ Ïﻧﺪ Ï äæﭘﺎ ﯾ ﺖ ﺳﺎ åÏ åﭘÜÜﻪ æﻃÜÜÜﻦ ﮐÜÜÜÜÜÜﯥ
ﺳ ÜÜÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜÜﻪ Ç ÏﻓÜÜﻐﺎæÏ äﻧﺪ ﺑÜÜÜﻘﺎ  åÏﭘﻪ æﻃÜÜÜÜÜÜÜﻦ ﮐÜÜÜÜÜﯥ

ﺧﺼﻠﺖ  Ïﭘﺴﺮﻟﻲ  ìÏﭼﯥ ﻼ äﭘﻪ ﻏﻮړﯾﺪ æﺷﻲ

ﻫﯿـــﻠﻪ ﯾـــﻢ ﺍﻣﯿﺪ ﯾﻤـــﻪ ﺁﺳـــﺮﻩ ﯾﻤــــﻪ

ﭼﯥ ﻏÜÜÜﺮﻏﻨ  íﻏÜÜﺮﻏﻨ  ÑæÇ íﻣíæ ÜÜÜÜÜ

Ïﻏﺮæﻧﻮ æÇﭼﻤﻦ ﻫﺮ Ñﻧ

ﻼ äﭘﻪ ﻏﻮړﯾﺪ æﺷﻲ

ﺳﻮ ﻟﻪ ﺳﻤﺴﻮÑﺗﯿÜÜÜﺎ æ åÏﻃÜﻦ ﻏﻮ íÑﺗﺒÜÜÜÜﺎﻫÜÜÜÜﻲ ﻧ ÜÜÜÜÜÜﻪ

ﺧÜÜÜÜÜÜﺪÇﯾﻪ ﭼﯥ  ìÏﻫﻢ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ÑæÒﻣ íæ

 Ïﻫﺮ ﯾﻮ åﮑﻼ  æÇﻋﻄﺮ ﺑﯿﻞ ﺧﻮﻧﺪ  æÇﻣﺰ åﮐí Ü

ﺳÜÜÜÜﻮﻟ ÜÜÜÜÜﻪ ÑÇ åÏ íÏÇ ÒÂﺗÜÜÜﻘÜÜÜÜÜÜÜﺎ  åÏﭘﻪ æﻃÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻦ ﮐÜÜÜÜÜﯥ

ﻭﺱ ﻟـــﺮﻡ ﺟـــﻮﮔﻪ ﺯﻩ ﺩ ﭼﻮ ﭘ ﯾــــﻤﻪ

ﻟﻮ ﺮ ﮐﯥ  Ïﺳﻨ ﻠﯥ ﭼﯥ ﻼ äﭘﻪ ﻏﻮړﯾﺪ æﺷﻲ

ﻫﻐﻪ ﺑﻪ æﺧÜÜÜﺖ æې ﭼﯥ ﭘﻪ Ïې æﻃﻦ ﮐﯥ

ﺳÜÜÜﻮ ﻟ ÜÜÜﻪ æﭼÜÜÜﻮÏ íﺑﻮ æÑﻣﯿﻨﺪ æﺳÜÜÜﻮÜÜÜÜÜ æ Ç ìﮑ ÜÜÜﯥ

ﻞ ﯾﻤـــﻪ ـــــﻼﺏ ﯾﻤـــﻪ ﺧــﺎﺭ ﻧـﯿﻤﻪ

Ü ÇÑﻮ áﺷﻲ ﺷﺎﻋﺮ äÇﭘﻪ Ïې ﭘﻠﻤﻪ ﻏﺰﻟﻲ ÇæﯾÜﻲ

ﻏÜÜﻮﻏÜÜﺎ ﭘﻪ ﺗﯿ ﺘﻪ æې æﯾÜÜﺮ ﻧÜÜﻮÑﻣ íæ

ﺳÜÜÜﻮ ﻟ ÜÜÜﻪ æ ÑæÑæﻟÜÜÜﻲ ÜÜÜÜÜﻮ Ñ åÑﺘﯿﺎ  åÏﭘﻪ æﻃﻦ ﮐÜÜÜﯥ

ﻟÜﻮ ﺮ ﮐﯥ  Ïﺳﻨ ﻠﯥ ﭼﯥ ﻼ äﭘﻪ ﻏﻮړﯾﺪ æﺷﻲ

ﻫﺴـــﯽ ﺩ ﻏــﻠﯿﻢ ﺩﺳﺘـــﺮ ﻮ ﺧﺎﺭ ﯾـﻤﻪ

ﭘÜÜﻮ ìﺑÜÜﻪ ﻧﻮ ÜÜÜﻪ ÏﺑÜÜÜﻞ ﭘﻪ  ÏÑÏﺷﯥ ﻫﻐﻪ

 ÏﻋÜﻄﺮ æÇ æﮑﻼ ﯾﻲ Çﻧ ﺎÒې ﺧﻮÑې Ñæې ﺷﻲ

ﻭﺱ ﻟــﺮﻡ ﭘــﻪ ﻣﻮ ﮐﯥ ﻪ ﺯﻭﺭ ﻟـــﺮﻡ

ﭼÜÜÜÜﯥ ﻧﻪ ﯾﯥ ﺧﭙﻞ æÇﻧﻪ ﯾﻲ  ÑæÑæﻣ íæ

ﺯﻩ ﺑــــﻪ ﺗﻞ ﺧﺪﻣـــﺖ ﺗﻪ ﺍﻧﺘــــﻈﺎﺭ ﯾﻤـــﻪ

 åÒﻫÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻢ æﯾÜÜÜﺪ åﺷÜÜÜﻤﻪ ﺑﯿﻐﻤﻪ ﺷÜÜÜﻤﻪ

ﺳÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜÜÜﻪ ﮐﯥ ﭘÜÜÜÜﻪ ﻣﯿﻨﻪ ﻏﯿ ې ﺧ ÜÜÜÜﻼﺻﯥ ﻫﺮ ﮐﻠﻲ ﺗﻪ
ﺳÜÜÜﻮﻟÜÜÜﻪ ﺳﺮ ﺳ ÜÜÜÜﺎ ﯾﻪ Ïﻫﺮ ﯾﻮ ﭼﺎ  åÏﭘ ÜÜÜÜÜÜﻪ æﻃÜÜﻦ ﮐÜÜÜÜÜﯥ

ﻟÜﻮ ﺮ ﮐﯥ  Ïﺳﻨ ﻠﯥ ﭼﯥ ﻼ äﭘﻪ ﻏﻮړﯾﺪ æﺷﻲ
ﺳÜÜÜﻮ ﻟÜÜﻪ ﮐÜﯥ ﭘﺮ Çﺗ ÜÜÜﻪ æ Ïﻧﺪ ÇﻧÜÜÜﻪ ﻮ áﻧÜÜÜÜﻌﻤﺘÜﻮﻧﻪ íÏ

ﺳ ß ÜﭘÜﺮې  ÏﮐﺎﺑÜﻞ ÜﺮÏﯾ Üﺰ ﺎﯾﺴﺘﻪ ﺷﻲ

ﭼﯥ ﺳﺘﺎ Ïﺷﻨﻮ ﺑﻨ

ﻣــﺍﻭﻱ ﻣﺍﻭﻱ ﻫﯿﻠﻲ ﺑﻪ ﮊﻭﻧﺪ ﮐـــــﻣﻪ

ﯾﻮ ﺷﻮÑﻣíæ ÜÜÜÜÜÜÜÜ

ﻟﻮ ﺮ ﮐﯥ  Ïﺳﻨ ﻠﯥ ﭼﯥ ﻼ äﭘﻪ ﻏﻮړﯾﺪ æﺷﻲ

ﺳÜÜÜﻮ ﻟ ÜÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﺮÇﻧﻪ ÒﻣÜÜÜÜﺎ æÇﺳﺘÜÜÜﺎ åÏﭘ ÜÜÜﻪ æﻃÜÜÜÜÜÜÜÜﻦ ﮐÜÜÜÜﯥ

ﻧﺴﯿﻢ ﺳﺘﺎﻧﮑﺰ ìﻫﻢ Ñæﺗﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﮑﺎ ﺷﻲ

ﺳÜÜÜﻮ ﻟÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻪ ﻗ ÜÜÜÜﺮ  äÂﮐÜÜÜÜﯥ ﺧÜÜÜÜÜﯿÜÜÜÜﺮ ﺑﻠﻠﯽ ÇﻟﻬÜÜÜÜÜÜÜÜﻲ åÏ

ﻟÜﻮﮔﺮ ﮐﯥ  Ïﺳﻨ ﻠﯥ ﭼﯥ ﻼ äﭘﻪ ﻏﻮړﯾﺪ æﺷﻲ

ﺳÜÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﯥ ﺧﻮﻧﺪ íﭘÜÜÜﺖ æÇﺣÜﯿﺎ  åÏﭘﻪ æﻃÜÜﻦ ﮐ ﯥ

ﻓÜÜÜÜﺮﯾﺪ åﭼÜÜÜÜﺎﺗÜÜÜÜﻪ ﺑÜÜÜÜﻪ ﻻ ÓﻧÜÜÜﯿﺴﯥ ﻫﻐﻪ

ﺍﻧــــﺸﺎ ﺍﷲ ﺭﺘـــﻮ ﻧﯽ ﭙــــﻪ ﺍ ﻗــــﺮﺍﺭ ﯾﻤﻪ

ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺴﯿﻢ « ﺳﺘﺎﻧﮑﺰ»ì

ﺳÜÜÜÜﻮ ﻟ ÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﯥ  æﻧﺪ äæﻫ ÜÜÜﺮې ﺑÜÜÜﻼ ﻧÜﻪ ﭘ Üﻪ ÇﻣÜﺎíæ ä

ﭼﯥ Òﻟﻤﯽ  Ï ìæÒﮐﻮﻧ  íﻣÜÜÜÜÜÜﻮ Ñﻣ íæ

ﺳــــﻮ ﻟﻪ ﯾﻢ ـــﻮ ﻟﻨﻪ ﯾﻢ ﻭﺣـــﺪ ﺕ ﯾﻤـﻪ

ﺳÜÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜÜﻪ æﭼÜÜÜﻮ ﺷ ﻮ ﻧ æﺗÜÜÜﻪ ﻣﻮﺳﮑﺎ  åÏﭘﻪ æﻃﻦ ﮐ ﯥ

ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﺍﻭــﮑﯥ ﺩ ﯾﺘــﯿﻢ ﭼﯥ ﭘـﺎ ﮐﯥ ﻧﮑــﻣﻪ
ﻧــ ﻭﻃﻦ ﺧـــﻮﻣـــﻮﺁﺑــﺎ ﺩﻭﻝ ﻏـﻮﺍﻱ

 ÓæÇﺑﻪ æﺧﺘﻮﻧﻪ ﺗﯿﺮ ãæﻼﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺗÜÜÜÜÜﺼﻮﯾﺮ

ﻏﺰá

ﺳÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻮﻟ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻪ æﻧÜÜÜÜÜÜÜﺪ  æÇﻫÜÜÜÜﻢ Ï æÒÑÂﻣÜÜÜÜﻠÜÜÜÜﺘﻮﻧ ÜÜÜÜﻮ

ÏﻏÜÜﺮæﻧÜÜÜÜﻮ Ïﻧ ÜÜÜﻮ Ïﻧ ÜÜÜﻮ Ïﻧ ÜÜÜﻮ ÜÜÜÜﻮﮐÜÜﻮ Üﯿ Üﯥ ﻧÜﺸﻲ

ﺳ ÜÜÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜÜﻪ ﻓÜÜﺨﺮ Ïﻫﯿﻮ Ï æÇÏÇﻗﻮ ﻣﻮﻧﻮ åÏﭘﻪ æﻃﻦ ﮐÜﯥ

ﯿﻨÜﯥ ﻣÜÜﻮ Ïﻧ Üﯥ Ïﻧ Üﯥ Ïﻧ Üﯥ ﺷﻤÜÜﻠﯥ ﻧÜÜÜﻪ ﺧﻮ ÜÜÜﻮí

ﺳÜÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜÜÜﻪ  åÏﭼÜÜﯥ  æﻧﺪ ﺗ ÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﻮ ÜÜÜÜﮑÜÜÜÜÜÜÜﻼ æ ÇÑړí

ﺳﺘÜÜﺎﭘÜÜÜﺮﻟÜÜﻤﻦ ﻻﺣﯿÜÜﺎﻧÜÜÜÜﺎﮐÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜﯿﻐﻠÜÜﯥ æﻧÜÜÜﺪ ﺗﯿÜÜÜÜﺮíæ

ﺳÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜﻪ  åÏﭼ ﯥ ﺟÜÜÜÜﻬﻞ ﺗ ÜÜÜÜﻪ ÜÜÜ Ñﺎ  æÇÑړæ íﻃÜÜÜﻦ ﮐﯥ

ﭼــﺎ ﺗـــﻪ ﺗــﺮ ـﻮ ﺳﺘﺮ ﯥ ﭘﻪ ﻻﺭ ﯾــــﻤﻪ

ﺷﭙﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ æﯾ ﻪ ﺗﯿﺮæﻣﻪ ﺗﺮﺳﺒﺎ ﭘﻪ ﺗﺼÜÜÜÜÜÜÜÜﻮﯾﺮ

ﭘﺘﻤÜﻨﯥ ﺗﻨ ÜÜﯥ ﺗﻨ ÜÜﯥ ﺗﻨ ÜÜﯥ ﺟÜÜÜÜÜÜﺎﻣÜÜÜﯥ ﻧÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﻮ ÜÜﻮí

ﻣﯿﻨــﻪ ﯾﻢ ﺯﻩ ﺧﺎﺹ ﺩﻣﯿﻨـﻲ ﮐـــﻮﺭ ﯾــــﻤﻪ

ﭘﻪ ﺧ æﺧÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺎæÑæﮐﯥ æÇ íÏﺑﺎﺳﻢ Çﻧ ﻮÑﻻﻟﯿﻪ

ﺧﭙÜÜÜﻠﻮ ßÇﺑﭽﻲ ﺳÜÜﺘﺎ ﻟÜÜﻪ ﻏﺮ Ñæﭘﺮﭘﻮ åÒﻣﭻ ﻧÜÜﻪ ﭘÜÜﺮﯾíÏ Ü

ÇÏﺟﻮړÇÑæÇÏ ãæﻧÜÜÜﻪ  ãæﯾﻤﻪ ﻟ ﯿﺎ ﭘﻪ ﺗÜÜÜÜÜÜÜﺼﻮﯾﺮ

ÏﺗÜﺮﺑÜÜﻮ Ñﻨ ÜÜÜﯥ ﻨ ÜÜﯥ ﻨ ÜÜÜﯥ ﺗÜÜÜﺎﻧﯥ ﻧÜÜﻪ ﺧÜÜÜﻮ ÜÜÜﻮí

ﻻﺱ ﮐﯥ ﻣﯽ ﻗـﻠﻢ ـﻮ ﭘﮏ ﻣﯽ ﮐﯿﻮﺩﻩ

ﭼﯥ ﻇﺎﻟﯿﻤﺎﻧﻮﯾﻲ æﻟÜÜÜﯽ ﭘﻪ ﻮﭘﮏ æﭘﻼÑﯾﻲ

ÏﻣÜÜﮑÜÜﺎ Ñړﻧ ÜÜÜﯥ ړﻧ ÜÜﯥ ړﻧ ÜÜﯥ ﺑÜÜÜﺎﻧﯥ ﻧÜÜÜﻪ ﺧÜÜÜﻮ ÜÜÜﻮí

ﻫﯿﻐﯥ ﻧﻦ  æÇﮑﻲ ﺗﻮﯾﻮﻟÜÜÜÜÜÜﯥ  Ïﺑﺎﺑﺎ ﭘﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﻏÜÜÜﻔÜÜÜÜﻮæ íÑﺧÜÜÜÜÜﺖ ÏﺗÜÜÜﻐﺰ áﻣﻨÜÜÜÜ ÜÜﻲ ﺗÜÜÜﺶ æﻟÜÜﯿáæÏ ÜÜÜÜ

ﻣﺎﺧﻮ Ïﺳﺘﺎﺗﺼﻮﯾﺮﺳﻤﺒﺎ áﺳﺎﺗﻠﯽ ﻮÑæ ãÑﺗÜÜﻪ

ﮑÜÜﻪ  ÓæÇﭼﻨ ﯥ ﭼﻨ ﯥ ﭼﻨ ﯥ ﻣﻼæې ﻧÜÜﻪ ﺧÜÜﻮ ÜÜﻮí

 ìæÏﻫﺮ ﮑﯿﻼÒæÇ ßﺑÜÜÜﺮ ÜÜﻮ ßÇﺗÜÜÜﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺳﭙÜÜﺮﻧﯿﻮﻟﻲ

ﻏـــ ﺑﻪ ﺷﻢ ﺁﻫﻨ ﺑﻪ ﺷﻢ ﺁﻭﺍﺯ ﺑﻪ ﺷﻢ
ﺯﻩ ﺯﺍ ﻫﺪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻭﻟﺲ ﻏﻤﺨــﻮﺍﺭ ﯾﻤـــﻪ

ﺗﺎﻣﯥ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻏﻮ ﺘﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ Çæﺧﻠﻪ ﻓﺮﯾﺪ åﻠﻪ
ﻻﻟﯿﻪ ﻮ åÑﺧﻮﺗﻪ ﻫﻢ ÇÑﺗﻪ ﺧﻮﻟﻪ ÇÑﭘﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﺳ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻮ ﻟ ÜÜÜÜﻪ Ò åÏﻣﻮ ﻧÇÏ ÜÜÜÜÜﻣÜÜÜÜÜÜÜﯿﺪ  æډﯾÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻮå
ﺳÜÜÜÜÜÜÜÜﻮﻟÜÜÜÜﻪ Ò åÏﻣﻮﻧ Ï ÜÜÜÜﻣﯿﻠÜﺘﻮ ﻫﯿÜÜÜﻠﻪ ﭘÜÜÜﻪ æﻃÜﻦ ﮐ ﯥ
ﺳÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻮ ﻟÜÜÜÜﻪ  åÏﻧ ÜÜÜÜﻪ ÏﯾÜÜÜÜﻮ Çæﻟ ﻲ ﭘﻪ ﻧ ÜÜÜÜÜÜÜÜۍ ﮐÜÜÜÜÜÜﯥ
ﺳÜÜÜÜÜÜﻮ ﻟﻪ ÜÜÜÜÜﻪ ﻟ ﯿ  íﭘﻪ ﻏﻮږ æﻧÜÜÜﻮﭘÜÜﻪ æﻃÜÜÜÜﻦ ﮐÜﯥ

Ñﺣﻤﺖ Çﷲ »ﻏﻔﻮ«íÑ

ﭘﻮﻫﯿ  ãﻧﻪ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻪ ﮐﻮÒ íﻣﺎ ﭘﻪ ﺗﺼﻮﯾÜÜÜÜÜÜﺮ

ﻣﺤﻤﺪﻧﺬﯾﺮ )ﺯﺍﻫﺪ(

ﻋﻠÜÜﻢ ﻣﺸÜÜﻌﻞ

ﺻﻠﺢ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯼ ﻫﺎﯼ ﻣﺒﺮﻡ ﻫﺮﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺷﺪ
ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ.

Üﻪ ÑÏ
Üﺖ ﮐÜ
ÇﺳÜ
ﻧﻮ Ñﺟﻨ

ﻧﻪ ﻏﻮÇړ æﺧﯿﺮ ﺗﻮ åÑﻣﻮÒÏﻧ

ﺷﻲ

ﻧﻪ ﭼﯥ ﻻ Óﻣﻮ ﻧﻮÑæÑæ Ï Ñﭘﻪ æﯾﻨﻮ Ñﻧﮓ ﺷﻲ

ﯾÜÜﻢ ﺷﻤÜÜﻊ  Ïﺗﻮ Ñﺗﻢ ﭘﻪ ﺳÜÜÜﺮ æÑæÇﻧÜﻪ ﻗﺒﻠÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻮã

æÑﺷÜÜﻨﯽ äÂ

ﭘÜÜﻪ Òړ åﻟÜÜﮑﻪ ﻻﻟﻪ ﺳÜÜÜﻮÇÏ ìﻏÜÜÜÜÜﻮﻧÜÜÜﻪ ﻗﺒﻠÜÜÜÜﻮã

ﻣﺴÜÜﯿﺮﺧﻮÇÑ Ï

ﺗÜÜﻪ æﺳÜÜÜÜÜÜﺎﺗﻪ ﭘﻪ Òړ åﮐÜÜÜÜﯥ ﻣﺤﺒÜÜÜÜﺖ  ÏﻧﺎÒﻧﯿﻨﻮ

Ïﺑﺎ æÑﺗﻮ ﻟﻮ ﮔﻲ  ßÑæﮐ  Æﻧﻮ ãﯾﯽ  ßÑæﮐ Æ

ﻣﺎ ﭘﺮﯾ  åÏﭼﯥ ÏﺧÜÜﻮ ÑÇﻏﺮﯾﺐ ﻧÜﺎæÒﻧﻪ ﻗﺒﻠÜÜÜﻮã
ﭼﯥ ﺳﺘ ې æÇﺳﺘﻮﻣﺎﻧﻪ  íæﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯥ æÏﻃﻦ

ﮐﻠﻲ Çæ ÑæÇﺧﻠﻲ æﻃﻦ ﭘﮑ ﯥ ﺑﺪ Ñﻧ

ﺑﺎ ﺧﺎÏÑÇÏ Ñ

ﻧﺒﯿﻨﯽ ÇÒﻏﯽ  ÑÏﺷﺎﺧﺶ ﻧÜﺸﯿﻨﺪ

ﺑﺒﯿÜﻦ ÇﻟÜﻔﺖ  äÂ Òﻧﺨﻞ ﺑﻠﻨﺪì

 ÏﺧÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺰ äÇﺧÜÜﯿﻞ ÒÏړ ÑÇ åﻣÜÜÜÜÜﺎæ äﻃÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻨﻪ

ﻧﻮراﺟﺎن ﺑﮭﯿﺮ

ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﺎﺑﻠﺪ ﻫﺎ ìﭼﭗ ÇÑ æﺳﺖ

Ïﻟﺶ Òﺧﻢ  æ ÏÑÇÏﻫﻢ ﻏﺎÏÑÇÏ Ñ

 Ïﻮ áﺟﻬﺎæ äﻃÜÜÜÜÜÜÜﻨﻪ

ﺘﻨﻪ ÇﻓÜÜÜﻐﺎ ﻧÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺴﺘﺎæ äﻃÜÜÜÜÜÜﻨﻪ

ﻋﺠÜﺐ ﺷﻮ ÑÏ öÑﺧÜﺎ ÔÑﻧﻬﻔﺘﻪ
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧÜﺎﺑﻠ Üﺪﻫﺎ ﮐÜﺎÏÑÇÏ Ñ
ﮐﻪ Ïﯾﺪ åﺳﻮÇ ìﯾﻦ ﻠﺰÏÑÇÏ ÑÇ

ﻧﻮ ÑﺧﻮÑﺷﯿﺪ Çﺳﺖ ﺻﻠﺢ  ÑÏﺻﻔﺤﻪ Ò ìæÑﻣﯿÜﻦ

ﮐÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺮ ÑÇﻻ ﻧÜÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜÜﯽ ﻧÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜÜÜÜﺮæ ÑÇﻃﻨﻪ

ﮐÜﻪ ﻫﺮ Ïﻟﺪ åÏÇﺑﺎ ÏﻟﺪÏÑÇÏ ÑÇ

ﺷﻲ

ﭘﻪ ﺳﺮ  æÇﭘﻪ ﻟﯿﻤﻮﯾﯥ ﻗﺪﻣÜÜÜÜÜﻮﻧﻪ ﻗﺒﻠÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻮã

Çﻧﺘﺨﺎ ÈﮐﺮåÏ
ﻣﯿﺘﻮÇﻧﯿﻢ.

داﻣﺘﯿﺎزﺧﺎوﻧﺪ :

دﻟﻮ ﺮاطﻼﻋﺎﺗﻮاوﻓﺮھﻨګ رﯾﺎﺳﺖ

ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺪﯾﺮ :ﺷﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻨﻲ »ﺳﺘﺎﻧﮑﺰی«
داړﯾﻜﯥ ﺷﻤﯿﺮې ٠٧۴۴۴٢۶۴٢٨ /٠٧٠٧٢۴۴٢٢٨ :
ﮐﺘﻨﭙﻼوي  :ﻣﺤﻤﺪﺷﻔﯿﻖ »ﭘﻮﭘﻞ«  ،اﻣﯿﻦ ﷲ »ﺻﻔﺎ« او
ﻣﺤﻤﺪ زاھﺪ »ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ«
ﻣﺤﻤﺪﻣﻮﺳﯽ " ﻋﺪﯾﻞ" دﺑﺎﺧﺘﺮداطﻼﻋﺘﻲ آژاﻧﺲ ﺧﺒﺮﯾﺎل
ﮐﻤﭙﻮز او ډﯾﺰاﯾﻦ  :ش  .اﻣﯿﻨﻲ »ﺳﺘﺎﻧﮑﺰی«
ﺑﺮ ﻨﺎﻟﯿﮏ :

shir.stanikzai2@gmail.com

ﭼﺎپ ﺎی  :ﺳﮭﺮﻣﻄﺒﻌﮫ ﮐﺎﺑﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

