
 
 

 

 2تر  1 له  :د پاڼو شمیره
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          
  ۲۸/۰۵/۲۰۲۰                       دیوسف کهزا شاعر:

 فرستنده: زمری کاسی

  

 پسرش به یپدر ۀنام
 

 
 نره ادتی من جان یا کن گوش

 نره ادتی کهن خاک نیا خیتار ۀقص
 نره ادتی وطن رادمردان داستان

 نره ادتی من یها گپ بسترت،  کنار در
 نره ادتی شدن آدم یول ، یانسان گرچه

 

***** 
 کندیم ییدرا دهید طرف، هر از یمتیق

 کندیم یینما قدرت وکلدارهم،  دالر
 کندیم ییوفا یب هم،  یزندگ بانیغر با

 کندیم ییگدا زن ،یگذاریم پا هرکجا
 نره ادتی زن، وهیب آن ، ۀتشن لب کودک

 

***** 
 داشتم یبهار جوش ،  من که یامیا ادی

 داشتم یاعتبار عشقبازان، انیم در
 داشتم یتار ه، یهمسا دختر با ها روز
 داشتم یوکنار بوس مو،  مرغوله بابت
 نره ادتی ،  کوهکن وعشق نیریش ۀقص

 

***** 
 اند داده  عقابت پرواز کیل ،یخاکزاد

 اند داده آبت زین مردان،  ریشمش دم از
 اند داده کتابت فصل بهر ، یقربان درس

 اند داده شرابت وحدت، ۀخانیم از میدا
 نره ادتی سنگرشکن، برکف سر ملت
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***** 
 بود افتاده فغان در طفالن که دمید وشب روز
 بود افتاده نان رنگ شان، نازک الیخ از

 بود افتاده آسمان از ستم، سنگ ایگو
 بود افتاده انیآش وپر،از بال یب ریطا

 نره ادتی زن،  فقر ناتمام داستان
 

***** 
 یداناست مردم زادگاه تو وطن،  یا

 یباالست همه از کن،  نظر برخود یکدمی
 یوموالناست وخوشحال یجام زادگاه

 یناستیس یوبوعل وعطار ییسنا از
 نره ادتی وطن یب آوارگان زمان، نیا

 

***** 
 میا کرده وحدت ،  شیخو نفاق در ما ها، سال
 میا کرده خدمت سخت خود، یبرباد ۀر در
 میا کرده دعوت شیخو خاک به را،  خود دشمن
 میا کرده پت یکس هر شیپ به را شیخو گردن

 نره ادتی انجمن،  درون یها کشکمکش
 

***** 
 ریبخ هم پغمان یها شب  آن ادی ، یگاهگاه

 ریبخ هم پروان انگور یمست ادفصلی
 ریبخ هم یدربارسخ روز نو ۀلیم

 ریبخ هم زمستان یها زدن خمالکی ادی
 نره ادتی ، چمن یها وشب استقالل جشن
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