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 1تر 1 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

 
 

    ۲۰۱۵/۰۳/۲۷                                                                                                         ب اکبری

 خون! فرخنده جان غرقه در
 

 فرخنده بالد ی به توگخجسته زند         زیبد فرخنده  ی به توگفرخند

این آدم نماهای نامسلمان  ،خونخواران روسیاه بدست دژخیمان و ،خونحمام  فرخنده شهید غرقه در فرخنده باد،
وجب وجب خاک  از کرد و به ماتمکده مبدل رگدی بار زخم خورده کابل را شیطان صفت وابلیس خصلت که شهر

 و کشید یتیمان سر بیوه زنان و دختران، مادران، یزگحزن ان و یزگضجه های غم ان و ها فریاد خون الوداین دیار
 س نشاندند..أی و گبه سو رگدی یکبار را هم میهنان به فالکت کشیده ما

 
 فرخنده عزیز!

 شت.گریخ أعطف ت خونت، شهادت پر تابناک باد. فرخنده و شکوهت تا ابد نام پر
 و بساط مکر و سیاه روی جهان شدند و نویسان تهی وجدان رسوای رسوا تعویذ و سان چرکین ضمیرگرکآن  ر،گدی

 تسبیح های مکارانه شان فریب نخواهد های فریبینده و دوشیزه ای به دستار و هیچ بانو رگدی شان زدوده شد. تذویر
 در و پناه بردند تاریکی ها خونت به مغاره ها و شهادت پر هیبت و سیاه روی از این خفاشان سفاک و و خورد
 شدند. خشم مردمی نابود برابر

 
 خون! فرخنده جان غرقه در

فرشته  و ان شهیددوشیزگ مادران و جمع غفیری از و یزه شهیدگان شهید، ناهید مبرهن است به استقبال پرعظمتت،
ت بر رغم ا لودآخون  بی آمان و پیکار بر رزم و احسنت می کشند آغوش محبت و در را تو و ها صف بسته اند

قلوب  و لودآچشمان اشک  هیبتت مادران داغ دیده وطن با که جنازه پر مباهات دارند و می بالند توحش، و تحجر
ون گلگ شهید زن قهرمان و ن شیرآاکرام بی کران شهریان کابل  و بحبوحه اعزاز در و خون چکان به دوش کشیدند

 کفن را به خاک سپاریدند.
 

 باد فروغ  نامت پر یادت جاودان و
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