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 )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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از غــــم ات قیــــنې رڅیــــــسڅ        رث نیــــــسڅڤنهـــن ات رزینېن   

نـمـــــــود قــصـــــــه وم ارد ذاد        نهـــــــن رزین ارد قصه چـــــود  

اوـــــاند ین قصهات پش  گورــپ        اوـــــجن گود سوْ ــــــقصه یې چ  

ْومـــــدس تو ارد لـــــوم قصه اک        چ وم کلْومـــــْوږ شـــــچ نغـــــخی  

پلهــــــنگک څه ســـــینــد ا دـذېـ        پــش بڅــــــک ملهـــــنگـک څڤ  

ند په وم کـــښت دعــــواا رهـــز        پــورگــــېن پاتـــښات ا یِــی مېث  

 

لهک خــو دل تیـر ذهـــم تېــــــم        ــد تـــه بنېس تو خـو یـېـــــمڤلو  
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هــــر چیــز څفــــم سهـــم تپ تز        ت لـهـک وزا تر پهــــلِی سهـــو  

ــیس خـو میــېند لپ مه فـــــښڤ        رد خو خــــښا یا دَنــــی ذېــــــد  

خـــــو پـاذ تیـــر ربـوید ېُنسکـــ        خـو از کــوږځ نښــــــتوید ېلودِ   

روتکته لـږځېــــــنت قــد ځیـږځ        قهـرجنــیـــــــځ ویـــــذد بـروتک  

زیـد ېِزبد وې پـورگ ســـت چـــ        ـیدــند قهــــــــر ِسفا پش بڅـــک  

 

ـارڤخــــو چود پینــــځ څــ ېجهقِ         پورگــېن پاتــــــــښا کــــــالنـکار  

دــــو کُ ه پش تیر لو خـت جــقـــت        دـــــــــــخ پې مندهـــــــل زبُ ېاز ن  

ت ُشــــــمکا بیـــکــــــــاره دزد        ذیــد ذمـک ڤتیــــــر تا تگــــــــا  

ښپ ېبوې ته کـــښت وم ښپ چ        پــر شاد ــــــمنــــدهــــــل زبُ از   
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تښپ بوې بروت کښت سېخــک        ـخــــکېن ېشــپ درون تښــپ پِ   

نـد دیــذدا نوْ جـــــــ ېناســایښـــ        یند ویـــذد بروتــک تښــپ بـوې  

یچــهی مـه وینت از تیــرلهـــک         ُیو شپ چود از بیــر ېکـــوږِځـــ  

رد همـــــراو اـرید خـــڤ ېچوښـتِ         نـد تــــــــر زبــــاا ذاره پـــیــــــذ  

ـدڤذی ېتښپــېن ییو ییـو چــ ڤوې        ـدـڤیچهـی وې پـــوند مه انجـــــی  

خـون ېـــــدڤند ویرا پش بڅــک        از بیـــــر دېــــد تر شــــپ درون  

ُخـــــب خــــښ خــــو نای ېنذیمتِ         چـود خــو جـــای ېردا زبا شـپ  

چـــــود لو نخــــچــــیر ېملُــــوتِ         ود ُنسک پې بیـرــــــڤ ېذستــــېنِ   

زواسـت ېاز پـــاذېن ېُنســـــــــکِ        چود راســت ېزمهـــــذ تِــ ېقیچ  
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بِېن تیـر ربیـــزد ېبهـــښ و ېوِ         نښتـــیزدتـه یو پورگ تا ت ِسېـر  

تــــــه کـښت روز گــــما ذم ویذد        ـــذد ُذمـازم َتــــــــه ویـــــــ دازو  

ېپیښڅــت ته وې کهجـه سهـــو        ېت یه وا نښتــــــیزد ُیو پـورگ  

َیــــــه ښـــــــــدا ڤې ښرفه یـپاذ         ـدــند پورگ زبُ ا رتیـــنـــچـ ڤدی  

د دیــرگیـر کښت مه سوْ  ېتیز وِ         چـــــــود لو خــو شېــــــر ېاالزِ   

 

ــرښڤرد یت پـــــرذم ې اپرذم و        پوندڅرښ ېچوښت وِ  ېپورگیو  

تښپـــــېن فکــث رښـــت ڤاز وی        ښـــتڤــنگ دهرد تې ازمـانـه و  

پیــڅ تـه گلگـــوند رهنگــېن ېوِ         چهـنگــېنلپ تیــِزی وینـت پش   

چـــــود تیـــز کـنگــــر ېکارِ  ېو        ُښـــــد لـو تنــــدر ېغـــورســـــتِ   

زبن مـــــــرد جنــــــــــاو ېلــودِ         ښېیـــــــــد رڅیـثــتاو ېچـاره یِــ  
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ـــــــــرادڤـــــــــد ڤداد  ېذر از و        ذاد ېزبـــــــــد قهـــــــپـ ېد چِ ـــڤ  

چــــــــوښـــت تر زبا ېتیـــــــــزثِ         بر زمهـــــــــــذ ذاد از هــــــــــوا  

ښکـیرت وې غل یه بـی رحـــــم        خیــزهـــج غل وم دهــــم ېتر و  

ــــوست ُیو غـــریباز ذېـــد رڅــ        پــی تیر تاقـــک پـــوند قـــریــب  

 )کهندگه ریذجن(


