
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

          

 ۶۰/۰۱/۱۲۰۲                                                                         ینیحس رفعت

 

 « ؟یافغانستان» ارجل شاعران   یبسلسله مشاعره ها 

 
  الین،، آنبیکاری، در انترنت از ،در جایی در فیس بوک خواندم که ))))) شاعران!!!! ((((( خاکزار افغانستان

 .مشاعره، می کنند
 .دهی می شود  این مشاعره از لندن سازمان

این مشاعره ))))) ارجل!!!!((((( به یاد »»»»»»»» عارف!!!!!!!!! و صوفی!!!!!!!!!! ملکوتی !!!!!!!  

 .«««««««« حیدری و جودی پنجشیری خواهد بود
/// 

 :نمایدبخش فرهنگی بنیاد موالنا در لندن برگزار می»
 «زبان پارسی شادروان »حیدرى وجودى ه  به مناسبت یادبود از شاعر و عارف برجست الینآنشب شعر 

 داكتر شمس الحق آریانفر  -١
 محمد افسر رهبین -۲
 داكتر خالده فروغ -۳
 آدین محمد رجبزاده صوفى  -۴
 نقشبند حیدرى -۵
 دستگیر نایل -۶
 عبدالمالك عطش  -٧
 تمنا توانگر  -٨
 شاعر خواجه  -٩

 مروه سبحان -١٠
 نادر ظهیر -١١
 عبدالمعبود هادى  -١۲
 عبید هللا حیرت  -١۳
 احمد میالد موج  -١٤

 جدى  ١٧مطابق به  ۲٠۲١تاریخ : چهار شنبه ششم جنورى 
 « بعد از ظهر به وقت لندن ۲ساعت 

/// 
 :خاک رفعت حسینی( درزمینه بیشتر چنین می نویسدنگارنده)الفقیرالحقیر

تهء سینه حیثیت معنوی و فرهنگی صوفی حیدری پنجشیری، سال های پیش، از سوی »دزدان شورای نظار  بر تخ

 .پنجشیر+مسعودیان پنجشیر« لقب ))))) نجم العرفا= ستاره عارفان((((( میخ کوب گردیده است
در مدح  ،شانفخرالعرفا!!!!!ی تاریخ خراسان بزرگ، حیدری وجودی، یک وقتی درهنگام فرمانروایی کامل اوبا

یکی از لندغران و لندهوران پنجشیر که از رهبران باال دست فساد مادی _ معنوی مجاهدین اسالمی بود،)))) فیلد 

مارشال!!!!!(((( فهیم قسیم، شعری هرزه و خون چکان سرود و بهمین سبب به لقب ستاره عرفا از سوی رهزنان ،  

 .» مفت خر« شد
 :حیدری وصف لندهور قسیم فهیم )))بادار یکه دوران((( اینهم شعر رذیالنه عارف + صوفی

. 
 مرد خودمدار شعری از حیدری وجودی در سوگِ محمدقسیم فهیم
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ای مرِد پاسدار جهاد و مقاومت 
 فرزنِد نامداِر جهاد و مقاومت 

 ای راه و رهبر خط مسعود قهرمان
 سرلشکر تبار جهاد و مقاومت 

 در نبردای قدردان خامه و شمشیر 
 شخص پُرافتخار جهاد و مقاومت 
 عشق و خردگرایی و امید داشتی

 در کار و کارزار جهاد و مقاومت
 شخصیت تو بود درین گیر دار دهر

 گی حصار جهاد و مقاومتدر زنده
 جسمت اگر شکست ولی هست جان تو

 نیروی پایدار جهاد و مقاومت 
 اندیشه و شجاعت تو بود و هست و باد

 در رزمگه، شعار جهاد و مقاومت
 طوفان روزگار نبردت ز جاـ گهی

 ای دژ استوار جهاد و مقاومت 
 رویینه پیکر تو اگر زیر خاک شد

 جانت بود وقار جهاد و مقاومت 
 اتخودخواه نساخت منصب اعلی و عالی 

 ای مرد خودمدار جهاد و مقاومت
 ها گذاشتیبه دلرفتی و داغ خویش 

 ای شمع تابدار جهاد و مقاومت 
 اندپوش گشتهدر روز ماتم تو سیه

 بوم و بر دیار جهاد و مقاومت 
 جاستگی بهتا نام عشق و عزت و آزاده

 هستی تو یادگار جهاد و مقاومت 
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