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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول
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 ل کاب به جان محمد مال بیا
 

 
 

 سیدالشهداء  دخترانه  مکتب  آموزان   دانش  شهادت  به  را  خود  سروده  جدیدترین  ایران  نامدار  شاعر  عال«  افشین»
 :تاس کرده  روایت را شهدا این مادران و پدران  هوای و حال سوزناک شعری در و داده اختصاص کابل

 

 
 لکاب به جان محمد مال بیا

 لسنب و نسرین و الله سیل به
 ربا  خون اقلیم این اینجاست" رمزا"

 رگلزا سیر برای کابل بیا
 کخا بر افتاده گلی  سو یک ببین
 کچا کندمی گریبان سو آن گلی
 ر ت یدیده با ببین من چون بیا
 رپرپ کرد ظالم که هاییگل  چه
 تاینجاس کشته از هاپشته بس ببین

 تاینجاس آغشته  خون به دختر یبس
 تخف  خون به کفتر بسی بلبل بسی
 تخف  خون به دختر بسی آهو بسی
 ه د امیاری طفلم سوگ در بیا

 ه د امدلداری  گلم اندوه در
 ه پیاد مکتب، از آمدمی گلم

 هجاد روی کبکی مثل خرامان
 م ببوس رویش تا خانه آمدمی

 م ببوس ابرویش طاق و چشم دو
 ار طفلکم گرگان، کشتند ولی

 ...ار کوچکم غزال   آن دریدند
 !م درد  درمان گلم؟ رفتی کجا

 ؟بگردم دنبالت به باید کجا
 ؟کو  کوکبت همچون ساق عزیزم!
 ؟ کو شبت مشق نازک مداد
 ؟نازنینت بازوان آن شد چه
 ؟ مرمرینت دست افتاده کجا
 ؟شکسته النگویت دختر! چرا

 ؟بسته  نقش کیفت روی خون چرا
 وت یپاره هایکفش فدای
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 و ت یرخساره  سرخی  فدای
 ت دار روزه لبان  آن فدای
 ت خمار مست نرگس فدای

 ر با آخرین بودی تشنه من! گل
 رافطا وقت آمد که بابا بیا

 تفدای جانم ای؟افتاده کجا
 ت جای نیست اینجا خانه، در بیا

 ا ر اتخالی  جای تاب ندارم
 ار اتقالی  ببافی باید بیا

 ؟سویت به آیم  چون صدپاره، شدی
 ت گلوی من ببوسم تا کو؟ سرت
 !دبمیر بابا دستَکت شد جدا

 ؟بگیرد دستم این  از بعد دستی چه
 نم نیلوفر پایَکت شد جدا

 ؟ من دختر پس کنی ِلی  ِلی  سان چه
 هخان به پیچدنمی عطرت دگر
 ...هشان ز گیسویت تار از مگر

 م خص ای  تو خونخواری چه رحمیبی چه
 م خص ای  داری آیٔین نه داری دین  نه

 ؟دیدی چه معصومم طفل از بگو
 یدرید را جسمش گرگ، همچون که

 م کرد بیداد این  از هازاری  چه
 م کرد  یاد را خدا  شیر علی
 زبیامو صبرم خدا  شیر علی

 زجگرسو زخم این بر نه مرهم تو
 ن مردا شاه ای خدا  شیر علی

 " نبگردا کابل یخطه  از بال
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