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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  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

 
 

 ۳۱۰۲فروری، ۳۲ماللی موسی نظام                                                                                   
 

 بروح پاک ناهید جانباز و قهرمان درود می فرستیم
 

تخریش و تحریف حقایق و رویداد های چهار دهۀ تاریخ ساز افغانستان عزیز از جانب هرقدر که برای مغالطه و 
مغرضین، اعم از عمال خاک فروش خلق و پرچم، اشغالگران و مخربین خانمانسوز جنگ های کابل، و منفعت 

ان دوستان تطلبان و سود جویان پله بین، سعی و تالش بیشتر صورت می گیرد، خوشبختانه تالش و اقدامات افغانس
ست آشکار تر می گردد. در و ملی گرایان، محققین و مؤرخین برای افشاء آنچه بر مملکت و مردم آن گذشته ا

برای آگاهی همگان به نحوی هرچه بیشتر  های واقعی وطن در چهار دهۀ اخیر سال نه تنها رویدادهر جریان 
د، انداده حتماً مطرح می گردد، بلکه از قهرمانان و جانبازانی که شرافتمندانه در راه خاک و مردم خویش قربانی 

 همچنان تقدیر و تهنیت به عمل می آید. 
اد حبسته به اتوا «ببرک کارمل»در پهلوی قدرمندی از قیام خود جوش ملی مردم کابل بر علیه رژیم سفاک 

مملکت بیداری و قیام های مردمی را بار آورد، از سرتاسر که اثرات آن در  ۰۲۳۱وتحشوروی بتاریخ سوم 
 تهنیت وافتخار یاد می نماییم. درود، هم با «ناهید»قهرمان دختر بیباک و مبارز افغان

زی همکاری و وسیله سا این فرزند جان نثار وطن که متهورانه بر علیه تجاوز سفاکانۀ اتحاد شوروی سابق که با
شجاعانه به پا خاسته ثور باشد،  ۱که همانا  ۰۲۳۱در بهار وش از افغانیت برگشته صورت گرفت،مشتی خاک فر

 جای پای پر افتخاریدقیقاً  و سینه سپر نمود و از تانک و توپ عساکر اشغالگر و همراهان وطنی آنان نهراسید،
ا بیاموزند که حفظ خاک و ناموس وطن ولو به قیمت جان، فریضه برای نسل های افغان از خود باقی گذاشت ت

 و گران بها.مقدس ای است 
 

اهید بنام ن» نویسنده و ژورنالست پرکار افغان از کانادا تحت عنوان «مریم محبوب»مضمون پر محتوای محترمه 
سایت کابل ناته منتشر که برای قدرمندی ازین قهرمان دخت افغان، در « قهرمان و دختران شجاع شهر آزادی

گردیده است، توسط محترم آقای ولی احمد نوری در پورتال افغان جرمن آنالین هم اقبال نشر یافت که اقدام 
 پسندیده ای است برای یادی ازین قهرمان دخت بی مثال افغان.

مند افغان شاعر قدراین ای  که با احساس وطن پرستی همیشگی «نسیم اسیر»می بینیم که قلم توانای جناب محترم 
و  «ناهید قهرمان افغان»شعر زیبا یی در مقام و مرتبت یاد داشت و  سائل ملی و مردمی هم آهنگی دارد،در م

مردم شریف کابل منتشر نموده اند. به گلچینی از آن در  ۰۲۳۱رویداد افتخار آمیز قیام ملی سوم حوت همچنان 
 میپردازیم: «نامه به ناهید» دری بنام

 

 رفته مهـمان ناهید« ج»ی فرشتۀ محــبوب آسمـان نــاهید               به بارگاه خداوندتو ا
 بحرمت تو مالئک همیشه صف بسته              به اوج نــه فلــک و قلــب کهکشان ناهید

 ادامه:
 چه نیک سینه سپر ساختی به راه وطن                   تویـــــی سر آمد خیل دالوران ناهید

 تویی همان ناهید« ماللی»خجسته مــطلب فصــل کتاب تاریــخی                   کنـار نام 
 ادامه:

 به نـــام پاک تــو قوم تو افتــخار کند                 هزاره، ازبک و پشتون و تاجکان ناهید
 یبان ناهیدکه هست رحمت حق برتو سا«                 اسیر»ترا نیاز نباشد به این دعـای 

 
 

سروده شده است،  «ناهید قهرمان» زیبا که در وصف جانبازی های دختران مکتب به رهبری این قطعه شعر
گویا یاد همه سرسپردگان راه آزادی وطن را در هر حرکت ملی ای که بر علیه تجاوزگران روسی و عمال وطنی 
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ نپه 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

 

 که در چندین ماه ثور تاریخ وطن با جریانات غم وابسته به آنان، صورت گرفته است، یاد دهانی می نماید. دردا
ه است....هفت ثور، روز کودتای منحوسی که ملت افغانستان و مردم آنرا انگیز و غیر ملی ای رنگ خون گرفت

با اشغال شهر کابل به  در عزای عمومی نشانید....روز هشت ثور، روزی که تنظیم های تشنۀ قدرت جهادی
کاتب ر مدختران دلی، «ناهید ها»ظیر نروز نه ثور، قیام بیو انهدام پایتخت اقدام نمودند.....سکنۀ بیگناه آن  کشتار
 به مقابل قوای سفاک شوروی که با خون های پاک خویش، حماسۀ جاودانی آفریدند. کابل

ا و باشد که مبروح پرفتوح همه جانبازان و قهرمانان راه آزادی افغانستان هزاران درود و تهنیت تقدیم باد که تا 
نسل های آیندۀ افغانستان عزیز برای حراست خاک و ملت افغان با اتحاد همۀ اقوام شریف آن، این سرزمین را 

 از آسیب تفرقه اندازان و متجاوزین در امان نگهدارند.
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