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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

   ١٩/٢/٢٠٠٨  ويرجينيا                                    احسان اهللا مايار                                                            
  
  

  ماللی جويا خدا نگهدارت
 
 

بزرگ واری ايکه در سيرت پاک ونيکت .  رابرايت تبريک ميگويم٢٠٠٨بدست آوردن جائزۀ فلم حقوق بشرسال 
سعادت . ه دارد و بثمر رسيده اين جائزه را به نام خود نه بلکه بنام فرزندان صديق ملت افغان قبول نمودیريش

  .ومؤفقيتت راازبارگاه کبريائی استدعاء می نمايم
  

مرحوم استاد عبدالرحمن پژواک شاعرباابهت، سياس و دلباختۀ وطن که شور زندگيش وی را در خاطره ها ی مردم 
 مرثيۀ نسبت تبجيل و بزرگداشت ناهيد شهيد، يک دخت ١٩٨٢ش زنده نگه خواهد داشت در بهارسال آزادۀ کشورهمي

ديگر افغان سروده که امروز با روز ميمون دست آوردۀ تو آن روز عزاء  به روز سرور و شادمانی تکريم شده 
ز تو بتوانی صدای ناله و رنج ملت زيرا  در آن روز تاريک و شوم ناهيد جان عزيز خود را  فداکرد تا امرو. ميتواند

فرياديکه از حنجرۀ تو، که . افغان را اول از همه  به گوش ناشنوای بعضيها در افغانستان و بعدش به جهانيان برسانی
مادر هستی، ميبرآيد  دلنشين است، زيرا  احساس مادربودن ترا بلندتر از مردان حريص قدرت و متاع قرار داده 

اقتباس " قيام ملت افغان"  جلد دوم طبع اول اثرم ٦٦١دهای چکامۀ پژواک که آنرا  ازصفحۀ در يکی از بن. است
  :نموده ام  زيباتر از هر گفتار من که ميگويد

  
  اين دختران بجنگ نبسته ميان خويش"

  شمشير ها نه آخته جز از زبان خويش
  فرياد از اسارت و بيداد کرده اند
  "شيون بنام کشور آزاد کرده اند

  .در وصفت سرورده است 
   

  : اينک شما ونامۀ آن رادمرد جنت مکان
  

  نامه
  

  اين نامه
  داستان شهيدان کشور است

  از خون ناحق دوشيزگان تر است
  اين دختران

  مبارزه باروس کرده اند
  جانرا فدای نخوت و ناموس کرده اند

  
  اين دختران 

  ره برزمگه نبرده اند
  در شهر روی جادۀ سنگفرش مرده اند
  کرده حنا و غازۀ شادی زخون سرخ
  با مرگ خويش طعنه بما زندگان زدند

  تکبير حق بلب ره آزادگان زدند
  ازخود گذاشتند پيامی بنام حق

  از خون نهاده مهر برروی پيام حق
  فارغ  زدرد و رنج روانشاد گشته اند

  ازبندگی اجنبی ازاد گشته اند
  

  تا چشم شان زشرک نيفتد برروی ننگ
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  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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  خواب کشيدند بيدرنگرو درنقاب 
  اين دختران بجنگ نبسته ميان خويش
  شمشير ها نه آخته جز از زبان خويش

  فرياد از اسارت و بيداد کرده اند
  شيون بنام کشور آزاد  کرده اند

  اينان مثال غيرت و ايمان کشورند
  جاويد زنده دردل  و وجدان کشورند
  اين دختران خاطرۀ عشق ميهن اند

  يداد دشمن اندقربانيان وحشت و ب
   
  وخواهرانش " ناهيد"

  چو ما زنده نيستند
  آزاد می زيند چوما بنده نيستند

  برياد شان
  سرود  و ستايش درود ماست

  برنام شان 
  درود  و نيايش سرود ماست

  
************  

  )کابل،جمال مينه(
  
  
  
  

 


