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نگارگر

یک پیشنهاد عاجل به شاروالی کابل
در روزگار گذشته هر چند پدرکالن های ما برض ِد اشغال برتانیه جنگیدند اما آن وقتها جامعه مانن ِد
امروز شهید پروروشهید پرست نبودوانگهی در آنروزگار کسی که در غزا با کافران شرکت
میکرد ودر آن غزا کشته میشد شهیدش میخواندند اما در این سالها که کافری با ما در جنگ نیست
وملت به افتخار شهید پروری نایل آمده است مردم تفنگ های خود را به سوی همدیگر نشانه گرفته
اند وهمدیگر را ازثواب شهادت برخوردار میسازند.طالب با دولت میجنگد اگر ُکشت غازی میشود
واگر کشته شد شهید میشود.
ً
شهید وغازی هردو رهسپار جنت استند و در آنجا در کاخ های مجلل جنت که قبال به نام شان
ریزرف شده است هفتاد و دو ،هفتاد و دو حور انار پستان که نکاح شان قبالً توسط فرشتگان
انتظار شان را دارند.
مقرب با جناب غازی وجناب شهید بسته شده است
ِ
ابان کابل نزد چند کس دست
حاال تکلی ِ
زن بیوه بیچاره با فرزندانش چه میشود واو در کدام خی ِ
ف آن ِ
استعانت درازمیکند به جای خود بماند .آری سرباز دولت شهید است وطالب نیز شهید است وهردو
رهسپار بهشت استند.آنهاکه در این دنیا با هم صلح نکردند در جنت که دیگر اختالف ودشمنی
نیست بدون شک با هم صلح میکنند .واماپیشنها ِد عاجل من به شاروالی کابل:اکنون که این مردم
به جهاد عادت گرفته اند وجهاد همه راتا مغز استخوان شهید پرور ساخته است ،تا آنجا که من
قبر گوره ها وحمام چراغعلی ختم میشد
میدانم در کابل شهدای صالحین ،قبر شهید در سرکی که به ِ
و کارته به نام شاه شهید ذاشتیم که این سه مقام برای احساسات شهید پروری این ملت همیشه در
ت تلخ که آن کارته شاه شهید به خاطری شاهی
سنگرهرگز کافی نیست حاال بگذریم ار این حقیق ِ
اعمار شده است که در آن حوالی به شهادت رسیده است و اکنونکه شاهان به استثنای یک تن در
تاریخ های ما مغضوب و مطرود قرار گرفته اند وای کاش در آنجا به جای شاه یک جمهوریت به
شهادت میرسید که نامش را میگذاشتند"جمهوریت شهید"به هرصورت پیشنها ِد من به مقام شاروالی
این است که به اصطالح ما کهنه فکران کارته و به اصطالح جدید خیاالن شهرکی بسازند که کاخ
"شهرک رعیت شهید" آخر این رعیت شهید شده
های آن رشک بهشت باشد و نامش را بگذارند
ِ
از کدام شاه کم است که شهرکی برای خود نداشته باشد .و اما در یک موضوع که عق ِل قاصر من
قد نداد این است که در این دیار شهید پرور برخی زنان ژورنالست را که ح ِد خود را نشناخته و
پا به جای پای مردان نهاده اند نیز ُکشته و از حلیه شهادت سرفراز ساخته اید .اینان که خود حوری
های این جهانند حوریان آن جهان به در ِد شان نمی خورد.
فتوای مفتیان طالب وداعش در مورد چیست؟ آیا در جنت قصری برای کدام شهید زن نیز ریزرف
است یا آنانکه در این جهان خواراستند در آن جهان نیز خوار خواهند بود؟وهللا اعلم بالصواب

به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید
تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد ،داشته های این گنجینه که نمایانگر اصالت افغانستان باستان است شما را تا حد الزم مدد رساند

