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پــه اورکـــــــ３ داغـــياردر＇ـخه غواړم کــــور  
 دجـــانــــان غليــمــان خـــــواردر＇ــخه غــواړم

جانــان پــه کـــورکــ３ بـــولـيچـ３ غمــازمـــــ３ د  
 ژبــه －ـــــونـ／ـه درويــــــباردر＇ــخه غــواړم
 کـــــه تـــرمــر－ـه پـکـ＋３ ＄ــان يــــــوازې وينـم
 دهــينـداروکــــــورسنـ／ســـاردر＇ــخه غواړم
 چـــ３ مــ３ ستـــر－ي ب３ جـانـانـه بــل ＇ـــوک ويــني

اردر＇ـــخه غـــواړم＄ـــــان منــصورغــوندي پرد  
ــ３ نومـــــــه بـ３ رويــــبارهان بــــــش دســــباپــه  

 کـــــــور پــرســـــــتر－ــوددلداردر＇ـخه غواړم
 چ３ رقـــــــيب م３ دلــحــد لـه کـيسوکــــــوڼ سـي
 ستــــاپــه نـــوم کـــــ３ پــ مزاردر＇خه غـواړم

ـــــه تورسو＄ـــيچــــ３ نمــــرود م３ ســتا دميني پ  
 ژوندپه غي８کـــــــ３ دانــ／اردر＇ــخه غـــــواړم
 پــــــــه شبنـم،پـه آيـــــــــينه، پـه －ريــــوانه کــــ３

کـــــردياردر＇ـخه غـــواړمذ ــــــلـوه، مـخ،جـــــ  
 چــ３ بــورا رنـــــــــــ／ه م３ ميـنه افســانه ســـي

ـاوره در＇ـــخه غواړمتــل سيــــنه ＇ـيري پــه خــ  
وس غـوندي پــه خـــپل اورکـ３ رن／ين يمانــچـ３ پ  

 د－ـــــــو－ـــــــل ويـنـه م３ نـاردر＇ـخه غـــواړم
 يــويـ３ نـــــوم غـــــــــواړم پـه وينوکـ３ کـــرلــي

 يـوپــــــــــــه ستر－وک３ ن／اردر＇خه غـــواړم
ــه پ＋ـــتوک３يــــومــــ３ ســـــوال ＄ــــواب دقبــرپ  

 يولحـــــد پــرکـــــندهاردر＇ــخه غـــــــــــواړم
 چـ３ يــوازي جـــهاني در＄ـــــــي درشــــل تــــه
 دســـکــــــــرو！ـوپرســـــرالردر＇ــخه غـواړم

)  جهانی(عبدالبهاری   

  زلـــــــغ مناجات

  ه چې نوæ� Ñند پسې Çخیستی یم ÇÑÜش

ì یم   مÜÜیستی یÜسې ÇخÜ پÜÜه جنÜست

  وÜÜÜÜÜÜÜãه کÜÜÜÜوبÜÜÜه Ï تÜÜÜاíÑ نÜÜÜه یÜÜÜوåÑ لÜÜÜن

æ شرن پسېÜست   Çخیستی یم ا Ï بن

ÜÜÜولÜÜÜ Ï ېÜÜلÇ æÇ وپکېÜÜÜÜوتکÜÜÜې کÜ å  

  بس åÏ نوÑ نو جن پسې Çخیستي یم

Ü غهÏ خلک نن بولير که ÓæÇ جن  

  مÜÜÜستی یÜÜسې ÇخیÜ پÜوÏÑغه ننåÒÜÜ ن

نÜÜولو غÜÜÜÜÜه چې کÜÜÜابÜÜم ÑوÜ ونه پرې  

  سې Çخیستی یمÜې نن پÓæÇÜÜ هغه ب

  وÜÜÑوÏ شه نÜÜه خÜÜه ÇÑ پÜÜاÜÜÜپÇæ پیمانه 

  ستی یمÜÜې ÇخیÜÜ پسÜÜې بنÜÜې ÇæیæÜل

 äهللا پیماÇ نجیب  

 

  صلح خیر است

 گÜÜÜÜببین به برÇÑÏÇنت که همه هستندÒÇ کشت خوä تن                      ی جنگ جنگÜÜه کÜÜا بÜÜÜس Çست تÜÜÜگر جنگ بÜÜÜÜرÏ ÑÏÇیÜÜÜÜب

 æ مظلوÇÑ ã یاÑæ شویمح کنیم Ç æین ملت مسکین ÜÜÜÜÜÜÜصل       م     ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜویÜÜÜر شÜدیگÜÜÜاä یکÜÜÜن æتوجÜÜÜا مÜÜÜرÑÏ Ç تÜÜÜÜÜا ìÇ بÜÜبی

 ن Ïسیسه هاÇ ìجنبیستÜÜÜÜÜه ÇیÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜرÑÏÇ بدäÇ کìÇÜÜÜÜÜ ب    ستÜÜچیرÜÜÜÜ ìÇنگ بÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜس جÜÜÜمه مسلماä پÜو هÜÜÜن æتÜÜÜم

 ن ÜÜÜکگفته ìÇ برÇÑÏÇندکی هوÔ  خیر صلح Õ ( ÇÑ (پیغمبر     نÜÜÜÜÜÜوÔ کÜÜÜÜÜÜلح قرäÂ چه گفته برÑÏÇبرæ به äÂ گÑÏÜÜÜ باåÑ ص

 یریم Çæ äÂÒینÜÜÜÜÜر ماä قتل برäÇÑÏ Ç خوÏ ÏیگرنگÜÜÜÜÜÜÜÜف     نÜÜÜرÇیÜÜÜÜرäÂ گویاست بÜÜونکه قÜÜÜÜÜح کنیم چÜÜÜÜÜÜÜÜلÜÜÜÜا صÜÜÜÜبیات

 ن æتوتجاÊÑ میکنندÇæین ÂنرÇ گر فته بهانهÜوä مÜه خÜب   هÜÜÜÜÜگا نÜÜÜÜÜÜÜیرÏæ به جوì باÑ بیÜوä من æتوìÇ برÑÏÇمÜÜÜÜÜÜÜÜÜخ

 ویمÜÜÜÜاÑæ شÜÜÜویÜÜÜÜن æتÜÜÜÜÜیدÇÑ å باÒمÜÜÜÜت ÑنجÜÜÜن ملÇÜÜÜÜی     مÜویÜÜÜÜÜÜÜح کنیم æ جاä یکد یگر شÜÜاصلÜÜÜÜرÑÏÇبیا تìÇÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ب

äمقابل مسلما ÑÏ مÜÜن گویم جنگ  نیست هر گز صÜÜÜÜÜÍنق     الÜÜÜÜصÇ  ÇنرÂ توبا هم کنیمæ من ÏÑÇÏ همه äصاÜÜÜÜÜÜÜÜÜÍال 

 دå شوÏ äÂÏشمن شریرæ پست  ÜÜÜر منÜÜÜÜÜوæ ÑشÜÜÜÜÜÜÜÜا کÜÜÜÜÜÜت   ه فرصت میرÏ ÒÇÏæست   ÜÜک لحÜÜهله ìÇ برÑÏÇ بیا تا کنیم ص

Çæهریمن                      ر Ïشمن Üمهیا کرìÏ به ه و فر صت منفذÜÜچونکه  ت                    نÜÜÜز Ï ÒشمÜÜر گÜÜه هÜÜیله ãÑÇÏ نÜÜÜÜÜرÑÏÇ من Òتو گìÇÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ب

  دÇشویمÜÜÜÜفæ خوä پدÇÑ Ô Ñ  بر سر یتیم Ïست محبت کشیم                      ویمÜÜÜÜÜÜÜجا شÜÜکÜق æیÜتفÜم ا همÜÜÜÜÜÜا æ بÜÜÜÜÜیایی بÜÜÜÜÜر تو بÜÜÜÜÜگ

  Ïشمن بمثل خس Çست ه خوä هر Çفغاä به پیشÜÜÜچونک                      ت ÜÜس ÇسÜÜÜتیم بÜÜÜوæ å یÜÜگر بیÏæÜÜÜی Üح کنیمÜÜÜÜا صلÜÜÜÜا تÜÜÜبی

  دÜÜÝستند بمثل صÜÜÜÜوÇ ناä ماÇÑ کرåÏ هیزمش که هÜÜÜج   دÜÜÜÜÝزÏشمن ÏÑÇÏ هر گÜÜÜشوÏ هÒÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜخوä من æتوسیر ن

  قلو بنا تا با  هم شویم برæäÇÑÏ Ç میگوید یاÇ ÈÑلف بین      الÇÜÜ    äعصلح ÇÑ  میکند ÒÇ محبت به طرفین پیاÇ  ãبولحسین 

  )مؤمن یاÇ) //ÑلحاÌ میر Çحمد //ÒÇ جمله ÇشعاÇ Ñبولحسین 

  

äقانوæ صلح 

ل سحرماÇ ìÇÜÜÜÜÜÜÜÜÜهل ÒÇÑشهرمÜÜÜÜÜÜاìÇ نوگ  

 ÑÏفضاì جنگ æصلÜÜح ìÇ نوÇÑلبصÜÜÜÜÜرمÜÜÜا

áوÜÜÜÜÜÜسÑÑÇنوÇÒ ä ریمÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜک äÂرÜÜÜÜÜÜقÒ Þ 

 چنگ ìÏÒ برجÜÜÜÜÜÜÜاìÇ áÏæ ä ساخته بشرما

 فخرعÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜالم میشوì گÜÜÜÜÜÜرکنند برتوعمÜل

 میسکین æفقÜÜÜÜیرæهÜÜم شخص توÇنگرمÜÜÜÜÜÜÜÜÜا

Çنند ترÇÏÇنند ترÇÏ ل همهÜÜÜÜÜÜجاهæ المÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜع 

 هم چÜÜÜرÛÇ شÜÜÜب ما هم بوì سحرمÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜا

 چوä نوìÇ صلÜÜÜÜÜح æجنÜÜگ میرسدبگوÔ ما

ÑÏÒمÜÜÜÜÜÜÜÜÜاصلح مقبÜÜÜوá همه برäÇ جنÜÜÜگ   

 ÒصلÜÜÜح æ¡ìÏÇÒÂæطÜÜن گلشن میگرÏÏهمÜÜÜÜه

 ÑÏسالهاì جنگ نگÜÜÜر مÜÜÜرÑÏ ãÏبدÑمÜÜÜÜÜÜÜÜÜا

 ìÇ ملت æÑÇÒضعیف ÒÇصÜÜÜÜلح æقانوæ äطن

 مسرÑæگÜÜÜرÏیدå همÜÜÜه ÒÇپسرÏæخترمÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜا

 ìÇ ملÜÜÜت ÇفغÜÜÜÜÜÜاä ماصلÜÜح Âمدå برخوäÇ ما

پی ÑهÜÜبرمÜÜÜایکتن شوید یکجÜÜÜاä شوید æÑید  

ÊهاÏ همæبرشهرها ÊیاÜÜÜح ÈÂست چوÇ صلح 

 ìÇ پیرæبرناæ ìطÜÜÜن صلح ÂمÜÜÜدå برÑÏمÜÜÜÜÜا

 ÑÏبلخ æبامیاä بیبین ÑÏکÜÜÜابل æلغماä نگÜÜÜÜÜر

 هÜÜرÊÇ مهدÑÂیاسÜÜت فخرÇست برلÜÜوگرمÜÜÜÜÜÜا

ÑÇمز ìÇ متÇکر ÈباÑدهاÜÜÜست قنÇ Êجایی نشا 

ìسرسبز åÇرÜÜفæ ÊÇÑوÜÜÜÜغæ ا غزنیÜÜکنرمÒÇ  

ãرÜÜÜÜÜلبÏ ãÏشاæÑæمسر ãÑکشوÑÏ åدÜÜمÂ صلح 

 ìÇ ملÜت باعÜÜÜÜزæجاÂ åید æÑæÏÒبرمÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜا

 Çین خانه ÇÑمÜأÇæکنیم باصلÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜح ÂشÜÜنا کنیم

 ÒÇجÜÜنگ نبریم ناÏ ãیگرæÏ ìÇسÜÜت æبرÑÏÇما

Ïم بوÜÜیین حق حاکÂ صلحæ کشمکش جنگÑÏ 

ÏفÜÜÜترمÜÜÜÜÜا Ïینی õÑسوá قانوä حق سرلوحÜÜÜه  

 ÑÏپرتوÂیین حÜÜÜÜق ÑÏسÜÜÜایه یی قانوæ äصلÜح

هم نظرشوید ìÇ قÜÜÜوÏ ãالÑæما"حÜÜÜÜÜÜÜاËÑ"با  

حاËÑ" محمد حلیم   

  شعر
 

ه ÜÜåæه نÜÜوÇنÜÜÜا تÜرå نÜÜÜلسفه æÏمÜÜÜف ېا ÏمینÒÜÜÜÜÜم  

ک ÇÑت خوÏ سا عت ستنه ÇæÑنه نه åæ لوÜک   

       æې ېلÜÜÜÜب ېډیو ېوÇلو نوکÜÜډیرÏ æیپه  اÜÜ åبی

ه ÇÏæنه نÜÜÜوå کÜÜÜدã یی پا ېر چÜÜÜحÜÜÜس ه ÜÜåæو  

لÜÜ æېم ېا ضیا توکÑ æÇÜی ېند سÜه هÜÜÜپ هÜÜی  

æ ÇÒ æیه æÏمرÂ åسا نه نوÜÜÜÜتا ÏشÜو سÜÜÜخ ه Üåæن  

ی      ÜÜا ÇیستلÜÜÜÜی چæجوæ Ï نوکا  نصفه ÒمالهÜم

ه نه åæاÜÜÜخوک ېوکÜÜÜپه æجوæÏ نا ÜÜÜمنصفه Òم  

ر هاÑ) منصف (خاä مال  نن  

 سوله
ÜÜÜìولې تÜÜÜÜÜÜÜن ÏسÜÜÜÜÜÜا ÒÏړæ åطÒÜÜÜم  

ÜÜÜìرÜÜÜه هÜÜÜوږلÜÜÜخ ه æطن Ïسولې ت  

وÏ ßسÜه ولې په بهانه æÑÏÇÑميÜر  

ÜÜÜÜìولې تÜÜÜن ÏسÜÜه æطÜÜÜÜÜÜرمرغÏÜÜÜه  

اÜÜÜäدæنوÑÂمÜÜÜرæنو æÇسینÜÜÜا ÏغÒÜÜÜم  

ت ÏÜÜÜغÇÑæÇ هÜÜÜطæ هÜÜÜì ن Ïسولې ت  

الæÇ ÈبÏÜÜلت پÜÜÜÜه   åړÇæÏ ÇÑوÜÜÜÜäیا  

æìطن Ïسولې Ïبیلتانه ق ÏÇÏÜعاش ت  

ه بدلهÜرپÏ ÔÜÜÜسالÜÜالب جاä تåÒÜÜ ط  

ì ÜÜې تÜÜولÜÜÜسÏ نÜÜطæ هÜÜÜÜ  ãæوړÜÜÜج 

 äطالب جا)Ôتال(  

 غزل
ìÏ ستا æجوÒ Ïما æجوÏ ¡ا æجوÜÜÜÏوÒ ÏمÜÜÜتا æجÜÜس  

اæجوÜÜÏرې Ï Ïې بÜÜÜÜÜو لÜÜÜی ¡رÜÜÜÜÜæله لÜÜÜÜÜÜیا هم فاصÜÜÜÜÜب  

ا نه ÜÜíæت ¡اÑې ÜÜÜíæرته چې تیÜÜچې Ñ æÇ íæ ږمæر  

وÜÜÜÏا æجÜÜÜÜÜÜضرÑ Ï ìÏ ÊÑæ ¡و حتمي ÜÜÜÜÜåÏلته نÜÜÜÜه  

ìÏ جن¡ åÏ نه�æ ÑæÑæ ¡Ñۍ کې خپو æحشت ìÏ په ن  

ه Ïنیا æجوÑÇÏ ÏÜÜÜÜÜ¿Ïن Äه ÜÜÜÜرÊÑæ ضÜÜÜ دÇیه ÜÜÜÜÜÜخ  

مه   �æند به íæ¡ که �æند æ� ¡æند به بیا په �æند �æندì ک  

ې¡ ال هÜÜÜه غاړå نÜÜÜÜرګ تÜÜÜÜم م Ò ÇÏما æجوÜÜÜÜÏه Ç åÏی  

ه کوې ÜÜ ÓæÇت ه کوÜÜÜÜÜÜíه بېلتوä ته مه Çæیه چې   

ا æجوÜÜÜÜÏي ÑÏ ßÑæنه ÒمÜÜÜÜÜې شÜÜې چÜه خوشالېدلÜÜت  

ه Çشیانه شوå¡ چې مسک نه شوåو خاموشÜوÑ نه شÜش  

ÜÜچ مانا هÜپه ب íæ Êæبېې پر Ï ېدیا کېÜÏجوæ دیا  

ÜÜåی ه حقمله خدìÇ ته الÏ Ó مینې په نوæ ãړÇندې ک  

ې æ ÇÏجوÜÜÜÏه ÇæÏړÇæ åیو پوåÑ مÜÜÜه ÑæتÇæÜÜی ې ÇÑک  

)مسعودزی(حقمل   

 

  Ïسولې پیغاå  ãمشاعر
Ç åÑپه الæÇ ل í¡ چې ÏهیوÏÇپه Çکثرæ æالیتونوکې ÏæÏیزې کلن مشاعرې په بیالبیلو نومونوسرå لمان چوá کی

Ïفرهن ÈÏÇ æÇ هست عÏغه مشا پÜالوÈÏÇ æÇ پÜالوÒÏړæنو    æÇ رې نه تنها Òمون Çینه åÏ¡ بلکې ÒمÜون Ïفرهن ب

خوÇله æÏÑÏæÇنه چې Ï ìæÏخپل هیوÏÇ په æÇسني حاالتوکې æیني¡ Çړæندå مسولینو ته په خوږæÇ å لطیفو ÇلفÜاظو  

æکې پرÇæÑچاæÇ مسولین åندæړÇ ې شيÇچې کید ¡íæند ÜوæÇ íبلÜه خبÜرå     ر ي ÏæÇحÜل الÑې æل خت Ñæته Ñسید

ه æÇپه Òړå پوÑې  ÇÏچې یاÏې مشاعرې په هیوÏÇکې Ïملي یوÇلې æÇتل پاتې سولې په æÇÑستوکې Ï خلکو لپاåÑ یو

æÏلÜی شÜي   Üولنې Ç ÏÑÏ ÏحسÜاÓ پÜه شÜعر کÜې              . پیغاã لی ÏæÇ نهæعرÜت شÜې مثبÜچ ¡í Üکæ Ü نÜو شÜاعرäÇ هÜم کو

رÇ äÇفغانست و  . اä کې Ïتل لپاåÑ ډÇډمنه سوله ÇÑشي¡ هی ÇفغاÏ äیونوæÇ ãبل په نوã قرباني نشيæÇÑنغاړí¡ تر

ي¡ چې په خپلو لیکنوکې æ�Ïند Ïپرمخ بیولوله پاåÑ مهم Çړخونوته  فرهن پالو ÏæÇقلم خاæندÇنو لپاÇ åÑړین بری

Òال      æÇ  هÜه پیغامونÜتÑæ ¡í Üک ÊاÜمÇÑ åÑاÜلوۍ  له پ ÑæÑæÏ æÇ لې¡ ملي پخالینېÇملي یوÏ لسæ ¡í مه یاæÏنه æک

   á Üک åرÜترس äمون مثبت یو Ñغه الÏ که چیرته په ¡í موضوعاÊ کیدìÇ شي¡ چې په خلکوکې مثبتې Çغیزې æک

ې پایلې æلرæÇ íتل به ÏیوډÇډمن æÇسوله ییÜز چاپ  نې به مو یریÜاá کÜې �æندتÜه بÜې لÜه کÜومې       کیدìÇ شي¡ چې ک

æ   ÇنشاÇهللا. æÇ هیوÏÇبه مو Ïپرمختللو هیوæÏÇنوپه قطاÑکې æ æÑÏæیرې Ñæ ãÇæÏک

 


