
AFGHAN GERMAN ONLINE  

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

 

 

 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

  
  

  

 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 حادثۀ جانکاه بدخشان افغانستان
 

 اند.شده  تعداد زیادی از هموطنان ما در بدخشان در حادثۀ زلزله هالك
که سه صد باشنده داشت در ولسوالی ارگوی آن منزل  و دوبیست که حدود می گویند  والیت بدخشان مسؤولین

 ه اند و تعداد زیادی از مردم آن والیت جان باخته اند.کوه شدزلزلۀ شدید در زیر خاک و سنگ های اثر  دروالیت 
 

 ونع  اج  ر   يه  ل  نا ا  ا   و    ِل   ناا  
 

 خواهد عظیم صبری می ،در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن
 

ردناک دبزرگ و مصیبت  مناسبت اینخویش را به قلبی و تأثرات عمیق همکاران پورتال افغان جرمن آنالین تسلیت 
 .طلب می کنند جمیل و اجر جزیلصبر  صیبت دیده،مهای برای خانواده  ،تقدیم نمودهاین قربانیان ندگان ابه بازم

 
 در سوگ شهيدان خرمندک بدخشان

 

 ایــن درد فــــراوان خـدا یــا تـــا کـی
 چرا آفت، چــرا غارت، بــدیـن سان؟

 ز یکسو ســر بــریـــدن هـــای طالب
 زیکســو ظلـــم پــاکستــان و ایــــران

 نبـود این قتـل عـام، کـافی بـــه مردم؟
 که بـا زلـزال، زدی بــرهم بـــدخشان

 چـرا جــــــای تمــــام بیـــگنــــاهـــان
 ــانـه هــــای ظلــم ویــران؟نکـردی خ

 به خرمندک دریــن بیست و دو خـانـه
 نبـرد زیـن فـاجعـــه حتی یکی جــــان

 خدایــــا روح شـان را شــــاد میـــــدار
 بیــامرز آنی را کــه گشته قــــربــــان

 ز دست مــــا نیــــایــــد جـز دعــــایی
 نبـه روح این مسافـــر هــــای رضوا

 فقـط صبر جمیـــل و عــرض حـرمت
 به بـاقــی مـــانـــدگــان این شهیــــدان

 ز تـــوئیـم و بــه تـــو هم بـاز گــردیم
 قبـــول درگــه ات اینــــرا بـگــــردان

   

 شان گرامی باد شان شاد و یاد روح                  
  

بانانه بدسترس پورتال قرار داده اند که و مهر ن سروده با احساس و با درد وط را محترمه خانم صالحه وهاب واصل شاعرۀ شعر زیباین ا
 یم شان می کنیم.سپاس و تشکرات خود را تقد
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