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 22/2/2112                                                                  احسان هللا مایار          

 ناهید دخت افغان 
 مناسبت قیام کابله ب

 

وطن  تۀدلباخ سیاستمدار شاعر و ، آن شخصیت ناب،واكپژعبدالرحمن 
ین راه آزادی و ي مبارزخاطره ها در ي قلمش او راگزند كه شور

ه خواهد گهاي آینده ملت افغان بحق زنده ن نسل و وطندوست امروز
 داشت.
افغان که در روز شهادت دخت افغان، ناهید،  آن بزرگمرد چکامۀاینك 

آرشیف کوچکم دانم از کدام طریق در البالی  سروده است و هیچ نمی
آغاز بدبختی و  جا پیدا کرده که امروز در هفتۀ سالگرد روزهای تار

 پرچمی و خلقی از نظر  توسط باند های جنایتکارتباهی کشور عزیزم 

 تمثال فرخندۀ شاعر زمانه ها و بزرگوار افغانستان         
   عبدالرحمن پژواک مرحوم    

 
انند م آنالین" گزارش یافته می تواند.خوانندگان پورتال ملی "افغان جرمن 

را در  دانم که این عکس او شعر سوزانش عکس وی نیز بدستم آمد، نمی
گرفته ام. لیک امروز که در خاک وطن محبوبش  پشاورواشنگتن و یا 

ذهن را یافته متیقنم خاطرات آن مرد ناب افغان در  منزل ابدی خود
از قلم توانای وی را خوانده تا اخیر عمر  دوستانش و یا کسانیکه پارچه ای
 :زنده و گرامی پایدار خواهد ماند

که در روز قیام که پژواک در روز شهادت ناهید افغان  شعریو اینک 
بی رحمانه و جنایتکارانه سوم حوت کابل از طرف کمونیست های افغان 

 سروده است: ،به شهادت رسید
  

 هـــــــــــــــامـــــــــــــــن
 خون                  

 

 دخت افغان               این نامه
 نـــاهـــیــد شـهـیـــد                 است داستان شهیدان كشور

 است ان ترگق دوشیزـخون هاي ناح از
 

        این دختران
  

            روس كرده اند مبارزه با    
 ناموس كرده اند را فداي نخوت و جان

 

 دختراناین 
 ه نبرده اندگرزمه ره ب
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 فرش مرده اندگسن ۀروي جاد شهر در
 ون سرخـخ شادي ز ۀغاز كرده حنا و

 ان زدندگخویش طعنه بما زند گبا مر
 دـان زدنگلب ره آزاده ب "ر حقـیـبـتك"

  قـام حـنه ي بــامـیـپذاشتند ـگ ودــخ از
 قــام حـیپروي  خون نهاده مهر بر از
 

 شته اندگشاد  روان رنج و درد فارغ ز
  شته اندگي آزاد ـبـنـاج ای يـــگدـنـب از

 

 گروي نن بر شرك نیفتد شان زشم چ تا
 گدرن واب كشیدند بيـاب خـنق در رو

 میان خویش نبسته گجنه این دختران ب
 بان خویشز ها نه آخته جز از شمشیر

 

 دـــرده انـك دادـیـب اسارت و از ادـریـف
 دـــرده انـآزاد ك شورـام كـنه ون بـیـش
 دــایمان كشورن رت وـیـل غـثان مـنأیـ

 دان كشورندـوج دل و ده درـجاوید زن
 ن اندـعشق میه ۀرـاطـتران خـن دخأیـ
 داد دشمن اندـیـب ان وحشت وـیـانـربـق

 
 خواهرانش " ناهید" و

 ما زنده نیستند وچ
 ما بنده نیستند وچآزاد مي زیند 

 انــــــش ادــی رـب
 ش درود ماستـایـتـس و رودـس
 انـــام شـــن رــب

 رود ماستــش سـایـیـن درود و
 

 كابل، جمال مینه 
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