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 بڅک پش

 
 )ذیْونم بښخه(

 
 نوشته: دوکتور خوش نظر پامیر زاد

 

 

 

 
 ۰۹۳۰جدی  ۰۱

 

 
  

 )نوین ارد تر کانادا اهدا سْود(

 

 

 

 

 

در شهر کراچی ایجاد شد. آن زمان وقتی با تعدادی از ۲۰۰۲این قصه برای اطفال عزیز در سال  

کودکان مواجه می شدم و با آن ها چند پارچه شعر کودکانه را به زبان شغنانی در میان می ګذاشتم، 

 برای شان دلچسپ تمام می شد که پس از آن برای مصروف ساختن کودکان این قصه را نوشتم که

با خواندن آن اطفال لذت می بردند. اما از آن جایی که هنوز مهارت خواندن را اطفال عزیز ندارند و 

از جانبی هم خواندن هر شعر، قصه و داستان کودکانه اطفال را سرګرم ساخته و برای شان خوشی 

دم تا چنینرا بوجود میآورد، لذا از  مادران، پدران، خواهران و برادران بزرګتر اطفال خواهشمن  

نوشته جات برای آن ها بخوانند و به خوشی آن ها بیافزایند.   

  )پامیرزاد(   
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خـــــــو جـای از بــال ېچـــــــود          ــر زباـچیـــــــــنک ت ېچیــــــــــن    

گهــښچ صاف القک یو ېچوښـت          وم څــېـم فــــــــریپت پـی تاقــک  

 

ې بیــرــاذ پــــــچینې چیـــــنک پ        تاق وې دهــــــم تــیر ېزبــــد پ ـ  

یـه ســت ذو بهــــښ از بیــنــک        انگخــــــــت تـر چیــــنک ېچینــ  

ــــڤفکـــــېن         ـتـــست ُســـذاد ږلـ ڤـاــــر تگا ُکـت ېـرښت گهپ ک   

از قهر خو گهـــــــــپ یو اباښـت        پش صاحـب وښکــــریج زاښــت  

ردا ــمـپشک گـیر یت خـــښ سه        ردا ث پش دهــــــمــــــخـښ ېذاد  

کښت فهــــند ذېدک ېپورگ قتـــ        از تاق زبـــــــــد په سېـــــــــدک  

صاحــب سـت ُشت ېگهښت پهلــ        ن ُستـــــدک زیمبــــــــه وزمېس  
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نتڅـرهنگ ته پش گــْور یو چوْ         ند شْونتا زېورگــېن پاتښــا رـــپ  

ُشــت ُشـتک تویـد تــر خـــو کار        ت مارا زهــــرپشــــک صـاحـب   

گـه گیـــــر ته ذاکت خــــــــو بغل        ذاذج خـــــــــو َمغــل ېپش بڅــــ  

ېپورگ قتـــــی کار قیـــــــــــنکـ        ېذید پیـــــــــــــــنکـــ ېیکــــبار  

 

وې مهغـځ غــږېود تیر ق چیدېج        ندیر پــورگ پرذېـــودې اپینکــــ  

موْ ت ښـــــا ذار ښهبـت ما مېث        موْ از دســـــــــت پــــــورگ نـاآر  

از قهــــــــر نه وزد تر کـــــــرڅ        ســــڅ ېخښ قستــ ېپورگ قتـــ  

ُیــو پورگپْوند یېت کښت هرجا         ـا ُیو پورگڤـــــرد ا قهـرجنیــــځ  

چود تهنگ ېزبـــــــــــد وې ُحلق          ملهنگــــک از قهــر پلهـــــــنگ  
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نښفــېـــــنت بروت ېاز شنـــــــد        وخـــــن لـــوت ېت پیــڅ  ا دهــــم  

خــــــــــــــو انگـخت تر تلک لـوْ         ت پیــغ بر فــــــــلکا غــوې ځی  

چــــــــــود تر زبـــــا ېمردیـــــــ        ود پراــڤ ېت مکـــــر  ا فهــــــــند  

دڤلحـــــــــظه یــــُو نه ورو ېیـــ        ـــدڤانجــــــو ېرڅیــــــثتاو پوند    

رد الیاکو اـــد ته په تـــاق ُتــڤلو        پـش بڅــــــک از وې چــــــاالک  

رد دهــکا لښکــر یاس وې خـو        زېن لهکـــچـوږج تر ترهکغــوْ   

ود خــــب بهــــنهڤ ېرد  ا ذېــــــــد        یرد زور ذاد تهــــــــنه پاتښــــــا  

 

دڤښـاج لق انـڅــــــــو ېرد  ا پش        دڤــــــز فریپ خـــــــو وروېتر ر  
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ــــــــودڤتر پرا  ېذست گــه یــــ        میـــذ تیـــــــــر ربود ېذسـت   ېی ـــ  

پیـــس ېردم ی  ا ذیس ښــای ُبش        ـیــسڤمــــــــردت میـېند  ېلــود    

یرد ذېد کــښت کخــایی دس جـا        جــای ثت میــدېن تهـــنگا چیــد  

ت ذید کـــمندا شمــشــــــېر ذیــد        نــدا مـــرد میــــــدْون میــــــدْون  

ـهـــــــم ته پشــېن کښــت یو ذرڤ        ته پورگېن لښکــــــــر ېښمــنـــ  

صــــــــــــد منت خښپـــــه فـرېن        رد ُخرېنېن  ابـهــــس ځینگــــک  

کـــــــــــــــــــنېن کمپــیر بنده گی        مفـــــت مفـــــته یېـــن زنده گــی  

ادب ثچیزی څـــــه ښـــــــــــد فک        ذاد ېملهـــــــنگـــک پـوزخـــــند  

از ښاجــــت صـد کوږځ ښکـــود        مــردېـت معـــــــلوم چــود ېلود  

هــــزار ته ذهــــــم سر بــــه سر        ـــــا تو لښکــــــرڤچـــــــیزت تو   

ت ییـــــوا ند زینـم یــــوا ذېــــــد        خو پورگ قیـــــوفک جهـْون از   

ت وذچا چاست مهش ذېد خورن        ت اک شـــــچې یغل ښمـنـــــ ذر  
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خـــــــو بـْون تیر ربود ېذستـــــ        قهــر چــود یېپورگــــېن پاتښـــا  

 

ییــــو ذیْوننه لهکــــــــــــم پش         هـــــــرذیـــــم از جهــْونڤ ېلـود  

      

 )کهندگه ریذجن(
 


