
 
 

 

 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

 

 

          

 ۸۰/11/2۰2۰                                                                          حسینی رفعت

 

 است ینادان  وال  ی}شهادت مبارک !!!{ اند

 

افغانستان چون   مذلت باِر } جهاد نامقدس اسالمی { بر عادت رذیالنه یی در سالهای ننگین و 

 .زلزله باصطالح ] نازل[ و حکمفرما شده است وآن: شهادت می باشد 

 .تلویزیونی را سگ های یله گرد طالب می کشند   هٔ یک گویند 

 :وفریاد می زنند   روزنامه ها غالمغال می کنند  تلویزیون و و  رادیو  در  نفر چند 

 .شهادت مبارک

می   )طالب( خوک واری نابود  شاگردان پوهنتون کابل را گرگهای داعش یا برادران سکه داعش 

و دنیای ]خرافاتی   تسبیح می گرداند  پیامی از شهادت گپ می زند و  در یس جمهور ئ نمایند حتا ر

 .فرومی غلتد خاکستان افغانستان [ بربالِش آرامِش } دینی{ بخواب عمیق 

می کشند، مگر اعضای اروپانشین حزب نوین   بز  مانند گوسفند و  امین مردم بیگناه را نجیب و 

 مردم افغانستان برچهارراهی های کابل پوسترهای 

 شهید نجیب 

 شهید امین 

 .را می آویزند 

. 

 :می زنند  < جف  > ستایش شهید وشهادت  وشاعران قاتل در

شهادت را عزت و سرفرازی   ی/فارسی/فارسی دری،وحیدهللا پیمان بزبان پرشکوه پارسی/در 

می داند و آنانیکه شهید شدند را با اشعارش توصیف می کند و کسانی که در تیررس دشمن بودند  

 .را دلداری می دهد 
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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

 

پیمان خوب می دانست که جامعه اش قشر هشتاد و پنج الی نود درصدی بی سواد را در خود  

 له جلو و یا عقب نزده اند در یکی از دوبیتی هایش می گوید جای داده و مجاهدین نیز از این قاف

: 

 شهیدان نو گل باغ بهشتند 

 به میهن تخم استقالل کشتند 

 خوشا بر بی سوادانی که آخر

 بخون ، تاریخ کشور را نوشتند 

 : او در ادامه شهدا را اینگونه توصیف می کند 

 شهیدان را بدست کم نگیرید 

 بدرد و داغ شان ماتم نگیرید 

 حنابندان داماد ظفر را

 بجای خرمی ، با غم نگیرید 

……… 

 کسی کو در ره حق ریخت خون را 

 به مردی طی نمود این ازمون را 

 ز غلفت هر که او را مرده خواند 

 پزیرد خصلت ال تشعرون را
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