
 
 

 

 4تر  1 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

   ۶۲/۰۳/۲۰۲۰                 خالق رشید
 

 

 ! گ هموطنان سیکموس در
 

 آسه مایي ی گریه ا
 

 ... الله برای شهادت
 

 
 

 !  جان ... او الله جان الله
 صدایم می شنوی ؟

 ... صدای خفه شده ام
 

 ! ... ... او الله جانجان هالل
 ... چرا جواب ات نیست

 آخر درخواب ابدیت خفتی،
 خون آلود وغمین انرآخرازخونت درین بها

 ؟ماندید   ؟ ...داغ جدایی ماندید
 

 ، نای جهلوورکپرک های آدم خوار بش
 ثقاصدان مرگ وشرارت اشرارخبی

 ابلیسان سفید جامهء قرن ،
 ان حقهگدرآن صبح

 ...که با سرود حق جپ جی آغازکرده بودید
 ... گرفتند ترا ازما ،  ترا ازما گرفتند

 وما امشب همه شب ،
 در زیرچترمنحوس شب پرکان سیاه دل،
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 ا آخرین دم شب ،ت
 ... گریه ها خواهیم کرد

 ...تا آخرین دم شب  ، بآری تمام ش
 

 
 

 !  جان ... او الله جان الله
 چه روزگارجوانی داشتیم ،

 باهم ، همسایه بودیم ،
 ... با هم درغم واندوه یکی بودیم

 ... یادت است که مادرکالنت با جیون وداع کرد
 ،  من ومادرم

 با توومادرت

 تا همه ازشمشان گات برمی گشتند،
 ... وگریه کردیم  ... گریه کردیم ، گریه کردیم

 چراکه، با هم همسایه بودیم ، 
 ... همسایه نیک ونیک نام

 

 !  ... او الله جانجان  الله
 صدایم می شنوی ؟

 ... صدای خفه شده ام
 درین شهرنا زنین ها ی آرزو،

 درین شهر راداها ی اسپ سواران کاریزمیر،
 درین شهر که سالها من وتو ،

 بیاد آن دختر دیوان،
 ... دیوانه وار می خواندیم ومی خواندیم
  : تا نیمه های شب های خندان کابل

 اودختر دیوان، بی بی رادیو جان
 ....الله را قسم دادم که رادو ره نه سوزان

 

 !  جان ... او الله جان الله
 ؟ ... چرا جواب ات نیست
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 ازمن نا راضی ،  مگرازمن
 ! ... ازمن همسایه ء نیک

 سرجنازه ات آمده ام ،
 دیدم که با آن بچه ء معصوم ، 
 کالم صحبگاهی جپ جی را

 ...با ترنم می خواندی
 وآن گماشته ء ابلیس سفید جامه سیه دل،

 آن صدای حق را نداشت توان
 وترا با آن طفلک آرزو ،

 با آن کالم حق ،
 ی صفا ،جبا آن جپ 

 ...به شهادت رساندند
 ... آری همان قاصد خونخوارابلیس

 

 !  جان ... او الله جان الله
 

 هرچه برایت گفتم،
 که ازین شهر خود،

 ،اازین کابل زیب
 محمل ات بربند که اینجا دیگر،

 شب پرک های سیه بال،
 شترسوار فاران  با شب پرستان

 ...اند آمده بنجی نخوبا  به جنگ فرشته
 نی ... ني ...ني  وتو می گفتی

 بوده است  اینجا صدای پای نانک جی
 ... ایشان کابل را دوست داشت
 به پاس آن دوستی بود ،

 ... که من با شهسوار پاني پت آینجا آمدم
 .... واینجا ماندم

 ... واینجا می باشم
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 !  جان ... او الله جان الله
 امشب ازآسه مایي ،

 آن یادگار نا م مادر آرزو ماندگاری،
 صدای گریه های هزاران مادر افغان

 با اشک های پرخون،
 ...که ازچهل سال می گریند

 : بنا م تو شنیده خاد شد  برای تو، 
 ، آفتاب من کجایی ؟ سردارمن ، دیوان من

 ! ... سرد است خانهء من
 

 !  جان ... او الله جان الله
 صدایم می شنوی ؟

 ... صدای خفه شده ام
 درین شهرنا زنین ها ی آرزو،

 درین شهر راداها ی اسپ سواران کاریزمیر،
 درین شهر که سالها من وتو ،

 بیاد آن دختر دیوان،
 ... دیوانه وار می خواندیم ومی خواندیم
  : تا نیمه های شب های خندان کابل

 اودختر دیوان، بی بی رادیو جان
 ....الله را قسم دادم که رادو ره نه سوزان

 

 
 

 خالق رشید
 واستاد پوهنتون نهر

 دهلی جدید
 ۲۰۲۰  مارچ ۲۵

 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

