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 ۱۳۹۴حوت  ۱۴کانادا،  -ترانتو

 
 

حضررورترترت ضررو  اولتررر اه همررم سررحت و احترانررات  ررود را   

)نوجرو( ضبراالرری   فرهنگیان شغنان هریر  ترتررت،  ان)پیمان(

گرررر   ،سررررردارترما  رررران )دوسرررر ( ،اتیرترمررررا  رررران، صرررراح 

تیررر ت رر   رران)تیر هاده( وجوانرران  روتنررا ، نظر رران )فرهرراد(

انجمن اجتماضی پاتیر تقرای  تیراارت واه  ارگراه ایرود توانرا اسرتاضا 

هریری اه این فرهنگیان ضحوه اه داشتن نعم  تنارستی کم دارت 

 .و پیشبرد وظیفم شان در ایجاد توضوضات  رر وتاهه فرهنگی)نظ  و نثر( کاتگار اشنا

 
توان رررت  سرررحت شرررما را هود ترررر ضایررر   گررروی  تررررا  ب شررریا اه اینررررم نپیمررران صررراح  

 ی ورسررنات کررم  عررا اه گدشرر  لنرراین سررا   اتقررای  یرر  پارلررم شررعر ترران ترررا یرراد  ورو

 . اهلطف  رادرانم و ح ن نظر تان  یای ها تمنون  ،ردیاک

 

 یاری هرا  رو  و تطالعم نمرودت  ، پارلم شعر شما کم درصفرم سای  شغنان نشر گردیا

همان ق میرم در دوران ترصی  تران دردانشرگاه کم قا   یاد  وری اس  . توا  ودو پر تر

درصررنم کرار  وتطمرن    ر وردار  ودیا ی تویاوالی   اخ شاگرد تمتاهو اه توفقی  ها

ضمنن جای افت ار اس  کرم  را قریررم د وظایف تر وطم تان نیو توفقی  تیباشیا. وپیشبر

  ر  را  رروی صرفرم  ورده  ررای اد  دوسرتان  وحتوانای تان همیشم  اشرعار هیبرا و ر

 تقای  تی نماییا. 

  
نوجررو صرراح  ضررحوه اه پارلررم هررای ضاشررقانم  ن شررروه اه  تراویرراه هررای فرررری دوسررت 

اشررعارر را  ررم ایررن  ، نا  رراتانی هررای جاتعررم  رروده اکثرررن  یررااد گررران را نررروه  نمرروده

 هاف  رشتم نظ  تی  ورد.

 

ترتررررت گررر  نظرررر ، اتیرررر ترمرررا  ررران )دوسررر ( ترتررررت همچنررران ترتررررت سرررردار ترمرررا

تیررر ت رر   رران)تیر هاده ( کررم درتوضرروضات ت تاررف اشررعار و   ان)فرهرراد( وترترررت

  فریاه هایی دارنا اثر های هری  شان قا   تقایرواستعااد  نها در ور ستای  اس .
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ی کرم وحیرا  )االر ( وضراه ای دیگرر ،جوانان  روتنا دیگرری لرون صرفر ترمرا)فایو( 

 و ان دری و شغنانی پارلم های اشرعار  ررر و  ، تاهه در وستان شعر و اد  قات گداشتم

 . واننررراه را  رررم  رررود جاررر  نمررروده  رررر د  هرررا اثرررر گررردار تررری  اشرررنا ، تررراهه تررری  فریننرررا

ت صوصن صفرترما)فایو( کم اشعارر را  اتضاتین تراهه وتشربیهات   رو  و  را  یران 

همچنرران  قا رر  تمجیررا تیباشررا. حرای  تیرننررا، ضصررر درد هررای تررردت کررم اهناتحیمررات

فرران  ا اح اس انجمن اجتماضی جوانان پاتیر کم در روشن نمودن اذهان نا گاهان وشنر

اشرعار و نوشرتم  ، و در این ضرصم  ات  گدار تری  اشرنا ضماه  اهی تیرنناتریط رو  

گری ترارا  ری  اه پری  جایگراه فرهنوهای هر یری اه  نها  ر کانون ضا  و دانر  افرووده 

ولرری فراتررور نبایررا کرررد ضررحوه اه شررعرا و نوی ررناه گرران ورهیرراه  اسرر . رانررا تنررا سررا ت

سرراکن ترکررو ووالیررات کشررور ضرراه ای هرر  اه ایررن شررعرا و اد  دوسررتان  ررا درایرر  درهررر 

اتا  م ن ب  نات اضا  ودن هتان و شرایط  ،گوشم و کنار هادگاه تا شغنان هناه گی دارنا

وه اه اینرم اثری ه  اه  ثارتعاادی  اه این فرهنگیان تاکنون درهری  روهناترم کنونی ضح

در داتان کوه اران تریط تا ناشنا تم تاناه انا کم هر یری اه این  هااین ، م نشر نرسیاه 

   اد  دوستان افت ار تردت و تر  تا تیباشنا.

 

افتراده ول روالی شرغنان د  رتان  یشترین افت ارات تردت تا این اس  کم در هر نقطرم دور 

فرهنراان رنجایراه ترا  و دارالمعامرین تاسریی یافترمتبی  م سطح تتوسرطم،  لی رم وها وترا

همم سالم  عا اه دوره ترصی  اه لهارده لی م این ول والی فارغ و عا اه  هتون اتتران 

همچنرران  .دارالمعامررین شررغنان تیشرروناتوس ررات ترصرریحت ضررالی تنجماررم کررانرور شررات  

 و تیگررردد هنوی ررناه گرران و دانشررمناان تررا نیررو افرروود ،تعررااد شررعراجررای افت ررار اسرر  کررم 

لنانچم تی  ینی   تعااد هیادی اه این ترصری  یافترم گران در هرر گوشرم و کنرار  ا شران و 

و  اصااق  و ایمران داری کاتر   ررای فرهنراان  سایر والیات  م صف   توهگار توظف 

تعراادی هر  اهپ رران و د ترران شرات  پوهنترون    تی  توهاننرا. هموطن  ود ضا  و دان

وتره   های ط  و  عا اه فراا  ترصیحت شان دروالیات  م صف  دکتوران  اتتگار

شرات  تراتر  نظراتی گردیراه  ا  ری تشرق  و  ی هر تعراادگدار درد های تردت تیشونا و 

در وهارت  ،راتی هراهحمات هیاد  عرا اه اکمرا  ترصری  شران  دریرن شررایط جنر  ونرا 

و راتری ترردت و وطرن جران ء  ررای رفرا  را رتبرم هرای ت تارفدفاع تاری و وهارت دا ارم 

 رراهر گونررم تشرررحت و طررر جررانی تقاوترر  و شرر  و روه  ترراده دفرراع اه  ،  رراهی نمرروده

نادیرراه گرفرر  کررم  ررا وجررود کمیرر  و کثرررت شرراگردان نبایررا اتررا   رراو و وطررن تیباشررنا.

دارالمعامین شرغنان کیفیر  و نترایل دل رواهی نااشرتم ضراه ای اه وترصاین درلنا لی م و 
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این شاگردان کم دوره ترصی  شان را  رم پایران تیرسراننا  راه هر  اه سرواد کاری  ری  هرره 

 تاناه نمیتواننا درصرنم ضم  تصار  ات   م  ود وتردت شونا.

طفرا  کرم یقرین لدا  م نظر  ودت جه  رفع این تشر  ن   هرای  ینراه درقرات او  والراین ا

 توهگراران در دوره  ،دارت اکثری  شان اه سواد  هره تنا  واهنا  ود توجم وتتعاقر   ن

های ا تاایی وتتوسطم  االی این نو نهاالن د  تان ضا  و دان  توجم و تحر نماینا تا این 

شاگردان در پرتو شفق  و دل وهی  توهگاران  م پی  رفتم الی  ت  صرنف نهر   را سرواد 

  وانان و نوشتن درس  و صریح  تاده ترصیحت ضالی شونا.و ا 

 

تطار  اصررای ترران درتصرررع او   یرر )      و ضرو   ان)پیمرران( اگررر اشررتباه نررررده،رترتت

( پارلم شرعر شرما کرم ضبرارت اه)  ن همرم  هاد گشرتنا اه وطرن  یررون شرانا( دریافر  و 

کم در اثر  یااد گری هرای  دت  تتن تدکر یافتم  ن تهاجرین شغنان اس  ،افاده نموده  اش  

کشان دا ای و  ارجی وجن  های  راون وقفرم در سراسرر افغان رتان وطرن را تررو و را 

  ی رنل و هحم  واقات  لنا سا  در کشورهای هم ایم لون پاک رتان و تاجر رتان و 

در  روسیم  ا اآل ره توان تنا  گونم ای  م کشور های اروپایی وکانادا  راه یافتم پناهناه و

 نتیجم  م حیث تبعم دایمی پدیرفتم شانا.

 

یرن اسرا  قبر  هرر یرری اه ٤٠-۳٠اتا اگر  رم ضقر   رر گرردی  و  رم  راطر  یراوری  ت مرین

تهرراجرین در قرررای ت تاررف هادگرراه شرران ول رروالی شررغنان  اپررای پیرراده  ررم ترترر  رفتنررا و 

پایران رسررانیاه رحمر   شررغنان  رم  تتوسرطم ولی رم ،ترصریحت شران را درتراتر  ا ترراایی

 ای  ضال  تشرحت راه دور و دراه وکوت  های صع  العبور را درتات ده الی دواهده 

روه  ررا پررای پیرراده پیمرروده وارد شررهر فرریآ   رراد و اه  نجررا اررر  فرررا گرررفتن ترصرریحت 

ضررالی  ررم پایت رر   و سررایر والیررات افغان ررتان رفتررم شررات  دانشررگاه هررا و دارالمعامررین هررا 

هر گونم هحمات ترصیحت نهایی شران را  اتوفقیر   رم اتمرات رسرانیانا و گردیاه  اترم  

در وهارت  انررم هررای کشررور شررات   ررات  وهررر کرراات شرران در حرراالت جنرر  و نررا اتنرری 

توان ررتنا لنرراین سررا   رررای تررردت و وطررن  ررود  ررات  نمودنررا و رهو داشررتنا تررا  رین 

ا حت کشرور هرای  یگانرم  در اتا هترانی کرم ترا . اترانات  ات  گدار تردت  ود  ا شنا

وطررن افرروود گردیررا وکشررتن تررردت  یگنرراه و ررون ریرروی هررای  ررح وقفررم در هررر گوشررم و 

کنارکشور تا اداتم پیراا کررد ونظر  و قروانین دولتری در دوره طالبران  راری  رر هر   رورد 

نراگویر  ،وکارتناان تاری ونظاتی  اگدش  هر روه  اتهایا های طالبان  رو رو گردیانا

 های تهاجرت را درپی  گرفتم  م کشور های هم ایم پناهناه گردیانا.راه 
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اینجا  ود کم این  رادران شغنان ترا نیرو اه یرااد گرری هرای  دت کشران و وضرع نرا   راتان 

وطن  م ستوه  تانا و در فرص  تناس  یری پی دیگری تهاجرت را ا تیار و رم کشرور 

عرراادی هرر  کررم  ررا اسررتفاده اه  ررورس هررای هررای پاک ررتان وتاجر ررتان پناهنرراه گردیانررا و ت

ترصیای ار  فرا گرفتن ترصیحت ضالی  م کشور اترراد شروروی و سریای تیانرم رفترم 

 ودنا در ت  ترصی   م ن ب  جن  های شایا  ین طالبان وتجاهراین  رم وطرن  رنگشرتنا 

یر  ودر شهر های روسیم و تاجر تان  اقی تانانا وانتظار کشیانا تا در وطرن صراح واتن

 یایا و م وطن اصای شان ضودت نماینا ولی  ا  تانرم  را  نررم کرولرترین صراح و  راتری 

در وطن رونما نگردیرا جنر  هرای  رونین اداترم وانترراری هرا درترکرو و والیرات  اراه 

همان  ود کم درین سا  های جن  تعاادی اهتهراجرین تقری  پاک رتان وتاجر رتان  ،گردیا

ه پروگرات های )توالنا شاکری  الر ینی( پیشوای  ورگ تر  شرایط  اصی  ا استفاده ا

اسماضیایان جهان وکم  های تا  تترا  اتوافق  کشور کانا دا و اتریرا پناهناه ایرن سرر 

 .هتین گردیاه  عا اه گدش  تاتی  م حیث شهر وناان دایمی پدیرفتم شانا

 

طنان تا سررری گردیراه ولی حاال تی  ینی   ا وجود اینرم لناین سا  اهتهاجرت این همو 

کشور اتریرایی و اروپایی ار   م تیان  وردن صاح و اتنی  لنرا  ٤٢و قوای نظاتی 

سا  را در افغان تان ایفای وظیفم نمودنا ضحوه اه اینررم نتوان رتنا کرولرترین اتنیر  را 

 تاتین کننا جن  های تباه کن و انتراری  دت کشان  ی  اه پی  گردیاه تردت  یافاع ترارا

درهر گوشم و کنارتمار   رم  راو و  رون کشراناه نربر  و را   تری هرای گونرا گرون را 

لنانچم تی  ینی  تعااد هیادی اه ساکنین شهر های کشور ترا  انرم و جرای  ، بار  ورده انا

 ود را ترو و ا فاتیر  هرای شران  ا  ری تشررحت وترروتیر   رم کشرور هرای اروپرایی 

ان روی ا تحفات درونری حروتر  وحرات تاری وضرات همچن ، واره و سر گردان شاه انا 

 ا وجود تهایا های  اه گردانیان تهاجرین توسرط کشرور هرای ،نااتنی ونبود کار در وطن

هنوه ه  تی  ینی  کم  انواده هرایی ترا  و دارایری  رود را در را   ،اروپایی  م افغان تان 

اپی   تا هرای طاقر  فرسرا تباغ نالیوی  فرور تیرساننا وترو یار و دیار تی نماینا و 

 رو رو تیشونا.

 

تتن تصرع  ی  تدکر یافتم شما را کم یقین در ارتباط تهراجرین ترترت )پیمان( صاح ، 

ایرن هموطنران و  ررادران  ، ری شغنان  م کانادا و اروپا اس   رداشر  و افراده نمروده ات .

م  ات   م تردت و ضویو تا کم اکثرن ترصحت ضالی دارنا ودارای افت ارات لناین سال

وطن  ود در ادارات دولتی  ودنا و رهو داشرتنا ترا  رین اترانرات در رات  ترردت  رود 

 اشنا  ا تعاادی اه جوانان دیگر کم ترصریحت  رود را درکشرور هرای شروروی و  سریای 

تیانم  م پایان رسانیانا لرون سرایر جوانران شرغنان  رم اتیرا  ن  ودنرا تا رم کشورشران رفترم 
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اتا  م ن رب  جنر  هرای دواتراار وحراالت تربه  و اوضراع  ،تردت  ود  اشنا  ات  گدار

 ا اناو اتراناتی کم  رای شان تی ر گردیا اه تاجر رتان و  ،پیچیاه و ناتعاوت  یناه وطن

پاک تان  یرون شانا و م کانادا و اروپا پناهناه گردیانا واه تیان  ت  جن  و ظا  و سرت  

قررارت طابرران کشررور نجررات یافتنررا و ررم گفتررم شررما  هاد طالبرران و دیگررر جنرر  جویرران و 

دوسررتان   ،لیرن  ررا  یرررون رفررتن ایررن جوانرران اه وطررن اشررتباه نبایررا کرررد کررم ایررن هررا،شررانا

 ویشران و هادگراه ضویررو شران را فراترور کرررده اهتمرات حروادد و وقررایع دل ررار وطررن 

تریهن  ،ن دور افتراده گران ارم تمات دوستان  اورتنا  رم  ن  اشرنا کرم ایر، ود  گاهی ناارنا 

در  ن شرایط ظا  و  یااد گرری اهیراد نبررده همیشرم  فررر ترردت ،تردت و دوستان  ود را،

 ست  دیاه  ود تی  اشنا .

 

تطا  اصای  ود را کم ضبارت اهپیشررف   ، ا اناکی حاشیم روی، پیمان صاح  ترترت

تعارف و اه  دان  درشرغنان  رود  راه هر  تعقیر  و ری ترورد ن واهرا  رود اه فرهنراان و 

ترصی  یافتم گان شغنان تقی  کانادا و اروپا نیرو لنرا کامرم ای  صرورت ت تصرر یراد  ور 

ترصریحت  شوت لنانچم قبان تدکر داده شا این تهاجرین  ارج اه وطن  کم اکثرن دارای

هرلنرا اه نرا اسرتبااد طالبران وسرتمگران وطرن  ،ضالی  وده و اه  ضا  و دان  تی  اشرنا 

 هاد گردیاه انا ولی رشتم های فرر وهور شران کرم اه  وان کرودکی  اترار وپرود ضشر  و 

تربر  وطرن وترردت گرره  رورده هنروه اه هر  نگ  رتم ضرحوه اه اینررم شر  و روه  یرراد 

هریری اه نا  اتانی ها ی وطن اناوه گین تی  اشنا تعراادی در تردت و وطن  ود  وده و

پهاوی تصروفی  های روهتره شان درتوضوضات ت تارف تقراالت تری نوی رنا و گراهی 

 ه  اشعار تی راینا ودر     فرهنگی اثرهایی  فریاه انا. 

 

 تن  رای تطمئن و اورتنا  م  ن ه ت  کم شرما  یررون رفرتن ایرن دوسرتان ، پیمان صاح 

روی نبود هری  اهوطنااران   م اساس اح اس پاکی کم داشتم ایا و داریرا  ،اه وطن را

ولی ایرن لنررا کامررم  نوشررتم هررای  ،دوسرتانم و  رری  الیشررانم درپارلررم شرعر ترران گنجانیرراه ایررا

توجیم  م  ن دوستانی تی  اشا کم گاه گاه اضترا  و شروه تی نماینا کرم ایرن  ررادران و 

درحالریرم وضرع و ،را ترو و ایار  یگانم گان پناهنراه گردیراه انا دوستان شان لرا وطن

 ا تر تیشود و یناه تردت  یرافاع ورنجایراه ترا لگونرم ،سر نوش  کشور تا هر روه اه  ا

  واها  ود و این تا  جفا دیاه لم وقتی نفی راح   واها کشیا.

 

ق تردکر دادت لون در تورد شغنانی هرای تقری  در کشرور هرای  رارج لنرا سرطری در فرو

الهت تیاان  درق م    یرون رفتن   ود اه وطن نیو لنا کامم ای طور ت تصرر یراد  ور 

 رررای شررما و اکثریرر  دوسررتان تعارروت اسرر  کررم تررن هرر  لررون سررایر وطنررااران در  ،شرروت
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شرایط جن  و نا اتنی هرا لنراین سرا  در ول روالی هرا وترکرو والیر   ارخ ایفرای وظیفرم 

اهین والیر   یررون نررفت  حتری فشار وتشرحت تقاوت  نموده  ونمنمودت ودر  را ر هرگ

(  االی شهر توار شریف هجوت  وردنرا و نررا ۱۳٧٧هتانی کم طالبان در  رج اسا سا )

( نفررر اه سررراکنین ایررن شررهر را  رررم اشرررا  ت تارررف ٤٠٠٠٠ ررم تصرررف  وردنرررا ت مررین)

تن   ا  ،ت  نموده  ودنا یرحمانم  م قت  رسانیانا  و االی هن و ترد توار شریف ظا  و س

درحالیررم اکثریر   ، ن همم  شون  های طالبران ترمر  نمروده ایرن شرهر را تررو نررردت

تروار شرریف  و در سرایر والیراتی کرم وظیفرم داشرتم  ودنرا اه یرااد ،وطنااران تا اه کا   

گری های طالبان  م ستوه  تاه  م پاک تان تهراجر گردیانرا اترا  رودت  را تعراادی اه فاتیر  

های شغنانی الی ی  سا  دیگر  م اتیا  تان صاح و اتنی  و  م اتیا  هبود حاالت جنر  

درتوار شریف  اقی تانات و  اهه   ا سرر و لشر  تشراهاه نمرودت کرم در  ر رورد ودرنراه 

 ویی شان کولرترین تغیراتی  م تیان نیاتا واه شرنجم نمودن تردت گاهی دس   ر دار 

هادگرراه ات شررغنان  ررروت اتررا  ررم ن ررب  جنرر  هررای شررایا  ررین نبودنررا تصررمی  گرررفت  تررا  ررم 

تجاهاین وطالبان درت یر کناه وتالقان رفرتن  رم طررف  ا شران تمررن نبرود ناگردیر  عرا 

(  رم اتفراق سرم فاتیر  دیگرر اه ۱۳٧٨( سا   ات  در دولر  در ررج تیروان )۳٢اهتات)

کشرور پاک رتان پناهنراه وطنااران  افغان تان را ترو و راه تهاجرت را درپی  گرفتم  رم 

و ا شرران  ی پایان کرم اه شرهر پشراور الری شرهر  نراری کرالری در هیرر سرایم لطرف و 

حمایرر  همررم جانبررم اتررات ضصررر و حاضررر وپیشرروای  ررورگ اسررماضیایم هررای جهرران قرررار 

گررفتی  ولررون سررایر تهراجرین اسررمعیایم در کشررور پاک ررتان اه تمرات اتتیرراهاتی کررم ذریعررم 

رفرا  و راتری پیرروان تهراجرر هراای  داده  رود  ر ورداروضرمنن  فراتین تبرارو جهر 

هریری اهین تهاجرین  افاتیر  هرای شران درترات اقاتر  شران در شرهر هرای پاک رتان  را 

   ی ضوت و  روتناانم هناه گی نموده در اوقات تناس  واپی  م کشور شان  رگشتنا.

 

 ی ا یاهد یرالطف   یدر کرال
 ی ا یاهل اتات   اه  اغ   تیوه

 

دریررن ایررات  ررود کررم تعرراادی اههموطنرران تررا  ررم اسرراس پروگرررات هررای ایررن رهبررر  ررورگ 

اسماضیایان جهان تر  شرایط  اصی  عا اه  هتون وتوفقی  اه شرهر کرالری  رم کانرادا 

 عرا اه سررری نمرودن  ترن انتقا  و عان  م صف  شهر وناان این کشور پدیرفتم شانا ولی

ثر اسران ر یا دضوت ناتم پ رت تربو    جران کرم ترر  تات هش  سا  درکرالی  م ا

(  م کانرا دا  ترات ٢٠٠٧(  م شهر تورنتو  تاه  ود در سا )٢٠٠۱شرایط  اصی در سا )

وحاال کم تات نم سا  اه تهاجرت   م کشور کانادا گدشرتم اسر  لرون دیگرران ترن هر  اه 

ت و اه طریر  رسرانم وترردت و وطرن  رود فراترور نرررده ا ،یرار ودوسر  ، روی  و قوت



 

شغنان سیمایاداره نشرات   

های  بری همم روهه اه تمات جریانات و حوادد هر گوشرم و کنرار وطرن  گراهی دارت و 

 اه وقوع رویااد های دل رار در وطن اناوه گین تی  اش .

 

 پر  ون  تردت اه ا   د  تن   نباشا  لون
 اس  ینها نرم هر تش  ه او وطن   ون

 

 ا اناو قریررم شرعری کرم دارت  راری  ، م ارتباط این  یااد گری و ونریوی ها در وطن 

تی واست    شری اه رویرااد هرای دل ررار  وجانرراه را  رشرتم نظر   یراورت کرم جهر   رر 

در  ااهین اقراات  لنرا  یتری را  رم ضنروان تقاترم  رشرتم نظر  در وردت ، وردن این تطا  

کم سب   ی ضحقم گی ات گردیرا نتوان رت  ایرن اقراات  را ولی  عا ن  روی  عضی ضواتای 

اولن ایرن لنرا  یر  را کرم درتقاترم  ،لدا الهت تیاان ،ضمای ودرین راستا  م توفقی   رس  

 ن اقرراات   ررم نظرر   ورده  ررودت اررر  تطالعررم ترران تقررای  ودرپایرران  ن یرر  پارلررم شررعر 

 نمای . تی فارسی و ی  قطعم شعر شغنانی را پیشر  اد  دوستان

 

 قا   ر نات و  ر شان  سحت یا
 قا   ر)ق( قر ن  سحت ای

 تن یریند یهمره ا یا اسحت
 تن یرینتونی ش یا اسحت
 سا  ها هر کجا همراه تن  ودی
 اکنون ه  تو ه   واه تن ه تی
 گاه اه  اغ و لمن ی کرد قصم
 وصف اه تش   تن ی کرد گاه
  ود یارشروه اه اا ی کرد گاه
  ود یارنالم  هر  ی کرد گاه

 یتن یمینهر هتان س ی کرد وصف
 یدر ا  شرر لب ی ن فت ش 
 جور و جفا اه روهگار ی ا دیاه

 گرد ار    ر رخ تا  شرار
 انار شتا  یگفت   تا هرلم
 در کتا  یدرج کرد ی ها گفتم

 قا  یا یه ان ی   اوجود
 دل  یها یاه نا گفتن گفتی
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 دارت  ا  یگرید ییها درد
 تا ا ا  اش   ج  ی نگو گر
 ات افوود اس  ینمانار س درد
 دود اس  ی ه دل     ت 

 درد د  دارت ناارد کی  بر
 اثر یرتناارد درد شبگ لون

 درد تن اس  جمام اه  هر وطن
 س ن یراتکن   اناک ان  کی
 تن اس  یتا  درد اضضا درد
 روح و تن اس  ینتردت رنل ا رنل
 نا قرار یشمسب  ه ت  هم هین

 تردتان داااار اه رای
 تو ه   گاه لوتن یقا  ه ت ای

 کم  تا در وطن ییها رویااد
 و ش  سا  اس  لون    روان سی
 و  ن یناه ا یرودتردت ت  ون
 کار تن یرودوس  ن یقا  ا ای
 و تشف  و همرار تن یوضو ای
 هم فر یدارت کم  ا ش  رهو
  بر یناه وطن لنا تا یاری 
  ا  ا  فرر  ود روان تیشوی 

 وطن  ر جان  افغان تان ینه
 هتان  انار وطن ینا یای رس لون
 اه تا   ود حاال س ن ی کن تی

 و تحر یهر سو و ا سع تیروی 
 دل رار یقصم ها ی  ر جمع
    یدرکنار جو ینی نش تی
  ا    و تا   ی ها را سر کن قصم

 

 بر باد است

 

 اس  یاادکم در وطن تا لم ظا  و   ین ب
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 اس  یادکولم و هر شهر و دش   فر یانت
 و اسحت یع کم  نات شر یلم وحشت

 و کشتن طف  و هنان  هاد اس  قصاص
 ه هر کشتن وسنگ ار د   پاو نهاد

 ستمگار سن  و استاد اس  ی   گرفتم
 تردان یضر م شحق وُدره ا یر و

 قات  د   و نم رح  و اتااد اس   میاه
 کم هموطن تا ه دس  سفاکان ین ب

  او و  ون و  م  ت  لگونم افتاد اس  م 

 ارقم   ون یکشتم ها ین م سوگ و تات  ا

 هر کنار وطن داااار و ِحااد اس   م
 و جوان یرپ یو رتن ضمر ضو یغدر

 جن   جمام  ر  اد اس  ین ت  ا تیان
 لقمم نان یلگونم کی  رود اه  را

 اس  یادهمچو ص ی  م تعق یانترار کم
 سا  ی( در سی)ظهور  جو نوا و نالم تردت

 شاد اس  یراتیات د  کی را کم  نایاه

 

 

 یوږځ به یوږځ
 

 وطن یا ، ږنونُتم  و یا،ا  یلنتو یاڎناتاهُتم 
 وطن یا،جون  ی ُتم ن ی  ،یښمهم ښتو جه  سوه ښ ک
 یڎجوِ  یاڅِ ، ڎناُتم هار یِراس،توتهر یا،تو ضشق  یِا
 وطن یا،ُتم ست ون ،ټودتی  ټاا،ُتم ست ون  ټُڎج
 اه ُ م تا ،ِرنهُ    ټجهاا، ڤِیُ پاس  ی  څرهن وه 
 وطن یا،نادون  یُمحتمن ،رنه   یتا  هر له اهُ م
 یرقت ښوڤا،ِوه و تنا ،اوکنا ڤڎج څم،و تنُات  یِرِوه
 وطن یا،اه ِوه دورون ینض،هر ُتم د   ڎجِده ،تو تهر یِا
 ښڅتو  یِا،تو  اک   یِا،یاڅ تو  یِا،ښوځ تو  یِا
 وطن یا،ترُ م دوتون،ُتم ُاام  ږجلو، یرهنقت نهن

 تو  ر،ی  ڎهاهتو گر،ښت اه تو پ،ڎتاهتو تو
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 وطن یا،یونفر،ټچهنناتو تا،فُرُل ،  وږُجم 
 شرشره ږوڤهنرِ  ،جهت  ښاهتو  ااهن هون تِم وا

 وطن یا،هر  هارون ،ږُج نه څم ،ڤُڎج پر مارت
 ُل  ُلاِ ، ښڅ ڎَوت تو وه، ی صاا ښڅ ږوڤهنر یڤوِ 

 وطن یا،ښب تونهر  ،َا  ږتر ُتم او یاڎد،تغونا ساه
 نره   یربارُتم ُگرت ، شهنا تردت ،اهتو کوه ارت

 وطن یا،پر ارتون  یَ تُ  ،توتِه  ی درگ دایُم 
 یڎجُتم و َڎر یونااه تو   ،یرُتم تقا ی ،څرهنگ وه 

 وطن یا،یونفهُم  تو جر،یوږځ م  یوږځ،تی اهڎرنا
 رحَمِجن ڤُا،ټتی فُر تو اوالد،ڤَاتُ   شهنا نهن 

 وطن یا،شاد و  ناون ،یښه هم ڤَا اتفاقهن
 ځاوِ  ڎهاتت    یربارنُچود  ،ینردهنُ م   ڎَوه

 وطن یا، هارت ه  هت تون ڎَوه،ڤَا  اهمهن
 ی په   گا، ڤُااصح ن یمهندا، ینا چگاه
 وطن یتا  جاپون ا،اهُ م داِدهن ،طاهبهن  ِش 

 ِڅِرهم جون ،ِڎهااواتا ِوه ، و   ِڎهااوراستِم گهپ 
 وطن یا ،ن   ِوه درتون،تغونات ینڅِلرا،احف   ِویڎد

 تغونا ین ئ،درهناه گم،هر ضم  هر  دتنا
 وطن یا ،یوننمو یر رَوت درون ،،اتم  ا      و 
 ڎیاگهپ ن،یرت ڤُ م هِ ،تِه  ڤُ م نهن هِ ،یهر له ښ کبر ک
 وطن یوجاون ا یاه رو،ِورد حح ،ُښوڤاِوه نهن  ن  


