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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندر پهافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 11/11/1112 ولی احمد نوری

 ی امـانـغـرِت افـیـی غــدانـر نـگ
 دانی ام میدان آمدی میه چون ب

 
آتی را که از طبع روان "جناب فروغ"، شاعر افغان و وطن دوست افغانستان سروده شده، و از  شعر عالی و میهنی

به مردم عذاب دیده و شهدای وطن اهداء گردیده در "وبسایت مصالحۀ ملی" دیدم و آنقدر به دلم چنگ  ایشان فطر
یادداشت نموده و به ذریعۀ زد و مرا مجذوب خود ساخت که با تشکر از شاعر گرانمایه و وبسایت مصالحۀ ملی آنرا 

 پورتال وزین افغان جرمن آنالین به مطالعۀ خوانندگان گرانقدر این پورتال می گذارم 
 
 

 عامِل پسمانی ام
  

 انی امـیـو بام زن افغانم ـر مـه ای دیگـتاپ  ی امـدٔه ربانآنـاوزبک ب پشتون و تاجک و
 ی امـاِر فانـــدر دیــل انـیـَرّب ُالَجلبنده ای   رقـچ فـیـه ساختماِن ما نباشد ود وـوج در

 

 دانی ام یـوده و مِ ـهفت ُپشِت ما ُمسلمان ب  ا یکیـرسوِل م د وـداونـخ و دین و ایمان 
 ی امنـترکستاد ـنـچ رـزاده ای افغانستان ه  ارـو یا تخ زارـــو بدخشان و م ساکِن بلخ 

 

 روانی امـپ ه بغالنی وـمـه رادر باـون بـچ  د خداِی الیزالـد که را خوانـدان کس نمی
 ی امـاری یا لغمانـرهـننگ اری وــگرکنره  ا یکیستـخاِک پاِک م و ی ـزادگاه ما یک

 

 ی امـَمیدان اری کندزی پنجشیری وــدهـنـق  جاِن من و فدایت هموطن ای همدیار سر
 ی امـیخوانـچرا؟ م آن م با ناِم این وــبازه  ها ارـــایکه قرباِن تو کردم جان دل را ب

 

 ا پغمانی امــو ی دی ـنـادی و دایکُـاسعد آب  آن من است و خوست از یاتو پک پکتیکا
 سمنگانی ام "بِ راهسُ "مگر  "مــزال"زادٔه   ُملکِ ماست وهری تاِسنُد آمو ودرازهری

 

 وزجانی امـم جـنـدفاِع میه بکف اندر سر  و میمنه و بادغیس  غور افتخارم بلخ و
 ریگستانی ام و و اوروزگانی  لمندی ــهِ   راِغ ملِت آزاده امـو چ کابل است چشم 

 

 ورستانی امـن ، اریـوردکی تخ ،ریِ ـلوگ  شأن و شوکِت پارینه امه غزنه افزاید ب
 ی امـو کوشان وده ـا بآآلی هـداِر یفـتــپاس  ن استــریِخ نیاکاِن مأتن، مهِد ـمیهِن م

 

  عامِل پسمانی ام م،ــدالـج باعِث جنگ و  دشمنی برباد گردیدیم همه و اق ـفـن از
 ر ایرانی امـو ُکشتٔه دستاِن ه داره ب سر  را میخوریم طعنٔه بیگانه گان سالها ما

 

 به پاکستانی ام نوکر دسِت اجنبی، رــزی  را افتخاِرخویش و پا کردیم غرور زیرِ 
 ن غیرِت افغانی امـای ن وـوای برحاِل م  یک دوستان رـداماِن اجدادیم ه لکه َبر

 

 ونادانی ام ُظلمت و جهلِد ـنـب بکی در تا  میزنری را ـچند با تیغ بیگانه سه تا ب
 ویرانی ام چندی عامِل بربادی و،ه تا ب  نـم وطـــتا بکی بر گفتٔه بیگانه سوزان

 

 تابکی آواره وبیچاره میگردی فروغ
 وپازندانی امتابچند زنجیرها بردست 

 

 فروغ از لندن
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