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 05/03/2018                   احسان هللا مایار

 ؟لم تنگی تنگی میکنه چرا ایطور شدیمد  
 

ره روز خوبی بته و بدی وخدا ت بیادر جانکه گرفتم کی ده اونجه چی گپ اس. راستی ب   وال فیسکله کشک کده ا  

پیدا کرده و مردمه به  عقل خود مثل ما و تو اوره از کدام جای  یبک عجب چیزی اس که ادم ها ای فیس نه 

به سرگرم می سازه کیفیتش ایس که آدم های مثل تو او ره پیدا کده که ما و تو ده او مردم خوده اما  -مثل س یل ج 

شفی دکه آم داده نمیتانیم که هر  ن. ای ادما مثل ما و تو ده غم پیداکدن چیزهای استمانبخو جدا شه ، ک شف و م 

با یکی و دیگه سالم علیکی و جور بخیری پیدا کنه و ا وال یک دیگه ره بگیره وخوش ادم از هر جای که باشه 

اما مردم ما س چ و صاف بگویم ما افغانا را چی بال زده که ده جان یکی و دیگه افتادیم و یک و دیگه را  -باشن

 می ک شیم و ماتم به س ر خانوادیش خلق می کنیم. 

روده درازی می کشه و دل مردمه تنگ می کنه. کور نیستیم که نبینیم سر ره پشتشه بگیرم گپ به ای قصه اگه 

وطندارای ما چی حال اس و ک ر آم نیستیم که نشنویم ده اوغانستان ما ده کوچه و بازار ما چی تیر می  -مردم ما

ز برکت کدام بیت مردم خوده که پیدا کدم و ای اشه. باز آم میگم پشت ای گپه ایال می کنم و قصه پیدا کدن یک 

 کس بنام احمد جاوید است که نمیشناسمش اما ده فیسبک همرایش آشنائی دارم.

د  سال آئیکه مانند شیر بری آزادی وطن ما مقابل انگلیز با تفنگ های دان ما احمد جاوید یک شعر که مردمای 

یالوه و ت بر و س وته جنگ می کدن و نوکری کسیره مثلی امروز مانند بازی نامردای به نام اوغان قبول  پ ر و س 

خاندم که د  اوره نمیکدن، به مردم توفه داده که دیشو خدا گردن مه بسته نکنه باد از نیمائی های ش و د  فیسبک 

لم توفان خلق ک   عر ره به شما دوستا برگ س وز گفته با دو دست پیش می کنم تا به ارواح د مغز و د  که اینه او ش 

کسای که به وطن غریب ما خیانت میکنه و از افغان  رویما دعا کنیم و به ن پیما های آسمامردان مانند عقاب 

به روی گند  ای بودنش عار میکنه و اوغانستان ما را روی نقشه نمی خوانه مانند نیکه های ما چپات ماکم زده و 

  ت ف کنیم.باالیش نوکر بیگانه ها که شملۀ مستانۀ و بلند افغانه زیر پای شان می کنه ،

 اینه شما و ای یام سوغات فیسبکی: 

. در وصف قھرمانان استقالل افغانستان در جنگ دوم افغان انگلیسسروده ماندگار فولکلوریک مردم غیور شمالی 

مردم عام شمالی در هنگام جنگ دوم افغان انگلیس ساخته شده  ۀوسیله سال قبل ب 1۵0این سروده نزدیک به 

مردم عام افغانستان به یک ملت بودن و افتخار به افغانیت و وحدت ملی در این سروده یک و نیم قرن پیش . بود

 :میزندج مو
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 3از 2

 ستافغان فخر آزادی

 ان اس بـیـابـچـیـم انـگور بخوـجنگ انگریز و افغ

 بـچـیـم انـگور بخو مرد میـدان اس بـیـا 1مامدجان

 شیر غران اس بـیـابـچـیـم انـگور بخو2ایوب خان 

 انـگور بخو بـچـیـم بـیـارسرسان اس  3میربچه خان

 خواب ما بر سر سنگ عشق ما غیرت و ننگ

 ار ما فتحس و جنگـخان کـوت و تلـما تقوت 

 سـربـازي کار مـردانس بـیـابـچـیـم انـگور بخو

 خوـر افغان اس بـیـابـچـیـم انـگور بـخـآزادي ف

 ار مـاــر اوشــرشـشــ بـي دیــوار مـااغ ــــب

 ربـار ماـپ دارد به تاک خـوشـه يجلوه ها 

 یعقوب خان صاحب ایمانس بیا بچیم انگور بخو

 خوـگور بـیم انـر مـا مـوسـي خـانـس بیا بچـامـی

 انگور بخو بـه ایـــرانــس بیا بچیمآوازه هــا 

 انگور بخو تـھـرانـس بیا بچیمکه هـرات مـال 

 بیا بچیم انگور بخو بسیار حیـرانـسایوب خان 

 بچیم انگور بخو یک جنـگ کالنــس بیابـاقي 

 ره ببـین ایثارگرها ھاره ببیننازي زـغـ

 ماده شیر هاره ببین جنگ اسالم با کافرانس

 ور بخوــم انگـا بچیـخو بیـیم انگور بـا بچـبی

 انسـنمـای ازیانس توپ و تفـنگـغبـازار گـرم 

 گور بخوـان ه مسلمانس بیا بچیمـرض بـفجھاد 

 با غفور جانس4مامدجان مـرد میـدانس مشک عالم 

 بر مسلمانسایـوب خان شـیر غرانس جھاد فـرض 

 ا بچیم انگور بخوـیم انگور بخو بیـا بچــبی

                                                           

  گ غازی محمد جان خان ورد1 

 سردار محمد ایوب خان فاتح میوند 2

 میر بچه خان غازی از کھدامن  3

 مال دین محمد مشھور به مال مشک عالم  4



  
 

 

 3از 3

 میربچه خان رس رسانـس

 جھاد فـرض بر مسلمانس

 خاو روي سنگه ببین غـیرت و ننگه ببین

 گور بخوـچیم انـیا بـبین بـیـر و تفنگه بـت

 بیـنـاقه بـفـحاده ببـین اي اتـیا اتـب

 مـحو نفاقه ببین هـر کـجـا مـجاهـدانس

 گور بخوـیا بچیم انـشان غازي زنانس بپـشـت 

 فرنـگي بي سـرانـجامس جنرالکھایـش پریـشانس

 مـرگ حتـمي شاًن عیانس بیا بچیم انگور بخو

 بدرانـس 6ام اکـبرـنـ ـالنـسـکـل الت ک 5راپـت

 گور بخوـچیم انـیا بـرانس بـشی شیر 7امین هللا

 بخو گورـان بیا بچیم افغـانسآزادي فـخـر 

 !افغانستفخر  آزادی

 

 

 

 

 
 

                                                           

 الت مقصد از الرد است -جنرال رابرت انگلیس 5

 وزیر محمد اکبر خان 6

 لوگری امین هللا خان  7


