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 03/05/2017          . عــطــاردو

 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 زد ایشان جانب 

آنرا یادداشت نموده و به ذریعۀ  و مرا مجذوب خود ساخت که با تشکر از شاعر گرانمایه و وبسایت مصالحۀ ملی

 می گذارم  آنبه مطالعۀ خوانندگان گرانقدر این  انستان آنالین( سایت عزیز )آریانا افغ

 
 

 عامِل پسمانی ام
  

 انی امـیـو بام م ـزن افغانـر مـه ای دیگـتاپ  ی امـده  ربانانـاوزبک ب پشتون و تاجک و

 ی امـفان ارـــدر دیــان لـیـلالج ببنده ای ر  رقـچ فـیـه ما نباشد ساختمان ود وـوج در

 دانی ام یـوده و مـسلمان بما م هفت پُشت  ا یکیـم رسول د وـداونـخ و دین و ایمان 

 ی امنـترکستاد ـنـچ رـزاده ای افغانستان ه  ارـو یا تخ زارـــو بدخشان و م بلخ  ساکن

 روانی امپ ه بغالنی وـمـه رادر باـون بـچ  داِی الیزالـد خـد که را خوانـدان کس نمی

 ی امـاری یا لغمانـرهـننگ اری وکنره گر  ست ا یکیـم پاک خاک وی ـزادگاه ما یک

 ی امَمیدان اری کندزی پنجشیری وــدهـنـق  اِن منـج و فدایت هموطن ای همدیار سر

 ی امیخوانـآن چرا؟ م م با ناِم این وــبازه  ها ارـــو کردم جان دل را بـت ایکه قربان

 ا پغمانی امــو ی دی ـنـادی و دایکُ ـاسعد آب  ن استـآن م و خوست از یاتو پک پکتیکا

 سمنگانی ام "براهسُ "مگر  "مــزال"زاده    ماست ُملک نُد آموس هری تا و ودرهری از

 وزجانی امم جنـمیه دفاع کف اندره ب سر  و میمنهو بادغیس  ورــغ و خـخارم بلـافت

 ریگستانی ام و و اوروزگانی  ندی ـلمــه  آزاده ام ملت راغـو چم ـشـل است چـکاب

 ورستانی امـن ،اریـی تخـوردک ،ریـوگـل  پارینه ام شأن و شوکته د بـه افزایـزنـغ

 ی امــو کوشان وده ـب ــالی هـیفـت دارــپاس  ن استــم ننیاکا ریخأت دـن، مهـم نـمیه

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Atarod_W/atarod_w_aamele_pasmaani_am.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Atarod_W/atarod_w_aamele_pasmaani_am.pdf


  
 

 

 2از 2

  پسمانی ام لعام م،ــدالـج جنگ و باعث  مهـم هـاد گردیدیــو دشمنی برباق ـفـن از
 

 ر ایرانی امـه و ُکشته  دستان داره ب سر  خوریم را می طعنه  بیگانه گان سالها ما

 به پاکستانی ام نوکر اجنبی، دست رــزی  را خویش رافتخا و پا کردیم غرور زیر

 افغانی ام ن غیرتـای ن وم حال وای بر  دوستان یک رـم هــاجدادی دامان رلکه ب
 

 نادانی ام و لمتظ و جهل دنب بکی در تا  یممیزنرا  یرـچند با تیغ بیگانه سه تا ب

 ویرانی ام بربادی و، لـچندی عامه تا ب  نـم وطـــته  بیگانه سوزانـتا بکی بر گف
 

 گردی فروغ بیچاره می بکی آواره و تا

 زندانی ام پا ودست  چند زنجیرها بره ب تا
 

 
 فروغ از لندن

 
 
 

 


