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 2تر 1 له :شمیرهد پاڼو 

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان 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

  
۲۷/۱۱/۲۰۱۷                                     حنیف رهیاب رحیمی                                                    

 ای کاش، ای کاش

ای میهن خوشی و شادی بیایه، هر طرف رقص و اتن، دهل هکاش در کشور صفا و صلح و آرامی بیایه، در دل هر فرد 

جشن باشه،  افغانی بیایه. بر دشمنان و طالب و داعش و دیگر نوکران خارجی، توفان و سونامی بربادی بیایه، عید باشه،

 خاری و سرشاری و آزادی و آرامی بیایه. میلهٔ نوروز باشه باز آن دوران بی

قورمه باشه، آب باشه دانه باشه، بر لب هر کودک ما خندهٔ مستانه باشه، هریکی در فکر نان در هر خانه باشه، پلو با 

 بازسازی این کاشانه باشه، آفتاب دوستی و مهر ورزی و محبت بر دل فرد فرد ما تابنده باشه.

ار باشه، کار از غم نباشه، جنگ نباشه، حیله و نیرنگ نباشه، کینه و بد خواهی و آدمکشی و چور و غارت هم نباشه. ک 

بهر وطن از بهر آبادی و سرسبزی میهن هر طرف بسیار باشه. شهر و ده و قریه و هر گوشه آبادی شوه، در مرده 

 داری ختم شوه خیرات شوه، در طوی ها شادی شوه.

یاز بی وطن های مهاجر راهی وطن شوند، با خوشی و دهل و ساز از دوزخ دال خورها وارد به این گلشن شوند، بی ن

از فکر اروپا و قبولی و قاچاقبر در جرمن شوند، فرد فرد و فرقه فرقه، شادمانی کرده و پس وارد وطن شوند، با دوستان 

 و قوم و خویشان جمع در یک مسجد و مسکن شوند. 

http://www.afghan-german.de/
mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rahimi_hr_aikash_aikash.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rahimi_hr_aikash_aikash.pdf


  
 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان 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

 

وند. ای کاش که سیاست مداران در غم ملت  شوند، رهبران در فکر بدبختی و بیماری و پسمانی و بی آبی و این ذلت ش

تا بکی  محتاجی و درماندگی، تا بکی بیچارگی، آوارگی، بیخانگی، دست گدایی هر طرف، آخر کمی در فکر این اوضاع 

 و این حالت شوند! شرمندگی و بندگی از حد گذشت، خواری و بربادی و فقر و گشنگی از حد و از سرحد گذشت. 

نگر سز  و برابر شوند، در حفظ میهن جمع در یک جبهه و ای کاش همه اقوام کشور باز برادر شوند، با همدگر همرا

شوند، چون یک دل و یک جان و یک پیکر شوند، همکار و هم بازوی یکدیگر شوند، یک ُمشت و یک پارچه علیه 

 دشمن مکار ویرانگر شوند.

فورک  امی شوه، چندای کاش همه جا صلح و آرامی شوه، طالب و مال به  کار  دین و مالیی شوه، مرد قدیم دوباره حم

 لیفت و جرثقیل مصروف در امور حمالی شوه.

، زعفران دهقان دهقانی کنه، گندم بکاره، شاخل و شرشم بکاره، لبلبو و زردک و کاهو و یا شلغم بکاره، جای کوکنار 

 کاره.و پخته و شالی و رشقه با دل بیغم بکاره، زیاد یا که کم بکاره، در خزان و در بهاران پیهم و پیهم ب

ر شیر و پراست شوه، آنچه خواستم از حضورت بی کم و بی کاست شوه، کلبهٔ دهقان ما   بارالها، اینهمه ایکاش، کاشکی

گر پر از ماست شوه. سرنگون و سر به زیر آنانکه در باالست و بی پرواست شوه، از مردمان فاسد و دزد و چپاول

 بُر، روان به راه راست شوه. صحیح در محکمه بازخواست شوه، تا دزدها و کیسه 
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