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 ()خږنونے تے یت فارسے تے ک"نوا" میرزاده نو شعرېنبخت بی

 

 ۲۰۲۰جوالی  ۱۰

 

 

 امۈم زمۈن

 

 رهبرات رهنما امۈم زمۈن

 ښوا امۈم زمۈنېمرشد ات پ

 لۈم ته صلوات به آل پیغمبر،

 .مرتضا امۈم زمۈن زنسل ا

 هد ملک درون ولنگه چود،ڎیاڅ 

 م زمۈنۈتویهم ڤود پناه ام سا

 رد، دین اته دنیا ےهم م رهبرت

 .تورد کنهم اقتدا، امۈم زمۈن

 ن،ېتو فرمۈن سگل ا نېڎېمهش ام

 . تویت حاجت روا، امۈم زمۈن

 ندیر غرق،ا تو مرید باب تو محبت

 .ند ریاء امۈم زمۈنا گهپ ےم نست

 ن روښن ،ېاز تو نورندے ، مهش دل

 .، امۈم زمۈن"نوا"ند اگهرم تو مهر

 ۲۰۲۰اول جون 
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 نۈنږخ   وم

 ای تو نۈم هر جای نمایۈن، ،نۈنږخ   وم

 نر اند تا وخت  مهش  اجداد، سا

 تو یت هم یادگار ات ارث، اس مهش نهن اته مهش داد

 :تر دۈشت تا  وات م تیر و دهمت ، خی خو دۈمهن تے

 تیر ات ، پرٔانم ست ،ڎ پا روۈنم ست خو

 د لۈم،ر-ولهک ت خودر چرتے جهۈنم ست،

 صندوق درون ارمۈن  ڎارزڤرا جۈن، وز خو 

 جسم ات جۈن وای منۈن ږخ   وم

 تو وینتاو ڤا گه مورد ارمۈن

 

***** 

 ست،ئچسم تر خیر چسم تر م

 ن اته دریا ، نی نی نست،ېتر كوی

 خمارم ،

 در گیلے ته ښا خۈم رست، ویم م

 م  ڤاگه ،کودک وز،ا  وٲس کهی

 ت،یتو دۈمهن تیر کنم بازی 

 ارهزم ات  شهندم  ، تورد ،

 م،ا  م مه  نهووا  نده مه ثهے تودرگیل

ز تو دیدار تیر م  و  مار   ار ،ېماته ب خ 

 .درمۈن ٲون ارد توسڎېدهر ،مواحوال اند  وم

 .جسم ات جۈن وم ےانۈن ږخ   وم

 .رد ارمۈن-وتو وینتاو ڤاگه م

 

***** 

 ر،ڎروښت م اس تو خیزند لپ رق ات لپ 

 ن پهرېپېت وم فکث رښت یم

ود تو رق   کویېن،څه لهکم چ 

 توچښمه یېن  تو دریا یېن،

ز ،  څه نږجیدم خو یېلگه کهلڤه  وینتم و 

 جایېن، ڎپۈندک تیر خو پی ےو

 ن  ،ېگه تیر ستۈرڎن ، پتاېزهن ےچ یېل یېل ات ، وخ

 .نېۈځڎغل خو ژاوین  ات خو مال ن ېزهن ےچ یېل

***** 
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 ن تر پرا نږجید ،ېمېڅ وم فکث یکبار

 م وز څه ڤد کودک،ا   ےت یېل

 ن  ،ېیداوئچوپۈن مال پ ےو

 ن،ېکب ندات میسک ڤرهداو

 ن،ېهداوڎقره عن قېزریځ

 بخمل پنیو داو ات ، ڎزمه

 ن،ېم ات غۈرش کرهښتاوڎڅو ےو

 نېیداوئگ ج وهرگ ، پاڅ پ ےو

 ست ات خیرئم ےن از وې اته نهش خاطرات

 ن مس څرهنگ ڤد ڤیرېن ېن  خښه یېرځئښت

 رد نر؛ه ڤ تمېلهک لۈڤم  د

 ۈن څریڤداو ات،ات ج رڎخو  زا

 ات، ن،ېپیڅرد مس رۈان کش  یوښک رگۈڤ وم

 .نېدهرذ لۈڤ وم

 څرهنگ قسمت ،عجب تقدیر،

 غم پتاڤ اندیر، ےم با   یم وز رنیښتاو ات، نثڎنه ڤهر

 ! ت موردېلۈڤ وک

 ج ذۈن جناو بریانڎم سا   لپ

 جسم ات جۈن وم ےانۈن ږخ   وم

 وینتاو ڤاگه موارد ارمۈن وت

 

***** 

 لپ ت ندر،ارم شچ نهله 

 ن غل  لپ ات،ېرځئتښاند  آسمۈن ےو

 ن ،افسوس،ه ڎېمک نېگر څن مغوند تر همد  ېپرا وخت

 ست ڤرښت ات وهښچ هر وم قۈل؟ئا؟ یا یه مجوږم خیر وی

 ن چون اته ، بلبل خو انجوڤج گۈل؟ېنفهم چیز ارد عقاب

 چیز گه ریج لۈڤ م وز ن ر؛

 غله ملک دښت ات سهڤځ، ےفریپتم تر ی

 وے دریایېن اته آسمۈن ،لپث غ له 

 د ، ای وای  ؛یم سفا   جایېن ےرقد په هر څۈند

 تو وینتاو مورد نه سۈد امکۈن،

 ، شچم حیرۈن

 قین ات، مو یوښک بارۈن جناو، ڎارز وم

 . تیزد هر مو پیڅ ات بۈن
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 مو جسم ات جۈن ےانۈن ږخ   وم

 .تو وینتاو ڤاگه مۈرد ارمۈن

 

***** 

 هد نست،ڎشکر  ات  چیز فریۈان کترۈ ف  

 اي واي،

 ژیوجښ درون، اته خیر عشق ات، ےم

 نست نور اته  گهرمے،

 سڤزه ات گل اند بۈی نست،  ےم

 ستنیج  نست ید،ڎطبیعت 

 فکث  چوږجن،

 بۈی در ورغ فایده تویج، ےد

 مڎآسمۈن میږځ ، یاترخو ےپ ېن نېرځتئښ

 ویجڎن ېحیۈن ات زمهذ ے، د انسۈن ےد

 ،فکث گهپ تیزد  ته تر فایده ات 

 هذهم جۈن،ڎهرڅۈند  مهش  

 محبت نست ، صداقت تویج، رفاقت موږج،

 ن جهت لۈم،ۈد

 ښهب تا ، رخ ، دٓۈرند ٓذهم  خو تو

 .ن  درمۈنېن  ته سېدهرذ "نوا"

 .جسم ات جۈن وم ےانۈن ږخ   وم

 تو وینتاو ڤاگه مو ارد ارمۈن

 

***** 

 ماییم و هر  پیادمد شبرنگ این دیار

 كه انتحار،در انفجار كشته شوي یا 

 این برزخ كه مالك دوزخ خریده است،

 میدان بازي است و ره یي جنگل شكار،

 در چنگ شوم كشمكش هیهات خاك شد،

 فرهنگ پر صالبت یك خلق نامدار،

 میراث دار حكمت و دانایي و غرور،

 افتاد در اجاره  یك مشت الشخوار،

 از قطره قطره خون شهیدان این وطن،

 دمن شام الله زار،گردیده كوه و دشت و 

 اي افتاب گرم شو و روشني ببخش،
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 بر جانهاي یخ زده یي سرد بي بهار،

 اي كاروان بادیه یي عشق و روشني،

 برخیز با درفش ظفرمند و با وقار،

 .بهر نجات خلق و وطن همصدا شوید

 .وقت درنگ نیست  مكارید ، انتظار

 ۱٣٩٦جوزاي  -كابل 

 


