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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

  
  

 92/40/9410 نسیم اسیر ،م
 

 !!کودتاچی ، برکودتای مرگ
 

 وکرد کودتا  داوود خان(محمد  ظاهرشاه واعلیحضرت محمد دگان خود )نپرور برابر در بار که دو جنرال عبدالقادر
 ، رشرایط اخی با استفاده از، یان رسانیدجهان ما ورای رسانه ها به سمع و از را هفت ثور بار مصیبت ۀاولین ابالغی

 دولت افغانستان هم ک گفت وکودتا را تر از جهان پر ، اخیرا  افغانستان زندگی می کرد درروحی  با آرامش جسمی و
تان ملت افغانس برابر در)؟(، زرگ ب ۀکرد که این ضایع فراموش وخواند  بزرگ ۀضایع مرگش را، ای اطالعیه نشر با

 شد. محاکمه می  می بود و گو اید جوابب دارد و تر ولیت بزرگؤمس
 جنگ مانند دیگر نیز را پاچگی او با دست و خود را می کشد کرزی که نفس های اخیرحامد گرای  مصلحت دولت

 رد کودتا هایی که قادر فراموش کرد که اکثریت قاطع مردم از خواند و انگیز ثرأ، برائت داد و مرگش را تساالران
 دارند. و دماغ دل  داغ فراوان در و، درد ن سهم داشتآ
 

      می کنم :دوستان درین مورد تقدیم شعری       
 

 اه طلبــالن جــجاه ـعـــی ازـجـم
 نسب اد وــ، بد نهـکاالند ســـبــ

 ـــد خود برون کردندـحـ قدم از
 دـدون کردن دشمنان رـــتـکــیه ب

 قیام انقالب و شـــور و بـــا شـــر
 همت خام و دین شان سست بود

 دـا کردنــودتــ، کسه دزد ا دوـــــب
 دـجـفـا کردن ـا دغــلــبــازی وــب

 ـربـــریـت آوردنـــدـب و وحشت 
 دـآوردنــــم مذلت ـبـــدعــت وه

 دادند راره درـرا بـا شــ شـــهــر
 دـدادن رـرا اث ـوساسـج خـــاد و

 یـجاسوس ــد روزگارـگــــرم ش
 جاسوسی رروف کاـ( مصه)هـم

 ودـــ، )قــادر( بامـیــام قـگـشـیـپ
 بود نجیب حاضر م امین وـــــه

 داوود ۀردـسپ رـــون سـگـــاه چ
 ردودـبه ببرک م ـراه نـــوکــــگ

 می رقصید سازآهنگ  ـه هربــ
 می رقصید باز خاست و رهمیب

 خون مردم ریخت کودتا کرد و
 گــــه به آن آمیخت گاه با این و

 دــردیـدست کـــارمــل گ ۀآلـــــ
 حــل گردید ـت وآب رف بین تیز

 پریشان شد او ـارکـــ ن ازوطــ
 بود ویران شد کار چه در رهـــ

 نمی خواهد گو گفت و رگ اوم
 خواهدنمی  هو های و ـریه وگـ
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