
 

 

 

 

 

 ۸۲۸۲ریل پا ۸۲سه شنبه                                                              فریده نوری             

 دختران مکاتبناهید و به یاد و بود شهادت 

 در کابل هجری شمسی ۹۵۳۱نهم ثور به تاریخ 

 

 هم نوید تو وکه هم نام بردی   بـر روان تو بادا شهید اخـوش

 انـون نقش باشد به لوح زمـه خـب  بـود نـام نـیکت همی جاودان

 شاد استحق  که در قرببه روِح   درود فراوان به روح تو باد

 

 

هجری  ۹۵۵۱تولد »دختری قهرمان به نام ناهید صاعد  ،در جملۀ دختران لیسه های شهر کابل

وان فدر عن ۹۵۳۱نهم ثور سال  قیام روز رد  بود که «هجری شمسی ۹۵۳۱ شهادتشمسی ـ 

 .به شهادت رسیددر کابل وانی ج

علیۀ اشغال وطن توسط قوای متجاوز قیام دختران مکاتب کابل، مکتب رابعۀ بلخی و مکتب سوریا 

 .هار به وقوع پیوستچشوروی در کارته 

ی مخفی رژیم شعار ناهید قبل از این که به شهادت برسد، خطاب به عساکر و پولیس ها

 :نادیمکراتیک خلق و پرچم

ا چادر های خود را با تفنگ های شما عوض کنیم و با ما دختران به سرک ها بر آمده ایم ت

در همین هنگام بود که به ناهید صاعد و یک تعداد دیگر دختران . دشمنان وطن و دین بجنگیم
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روح شان . مکتب، خود فروختگان خلقی و پرچمی تیر اندازی نموده و آن ها را به شهادت رساندند

 .شاد و یاد شان همیشه گرامی باد

  ،فن راه آزادی که وطن خود را از حلقوم پیروان مارکس و لنینکن شهدای گلگون نباید خو

 .ددرگفراموش  شوروی ها و فرو خته شدگان خلقی و پرچمی نجات دادند،

 

 .پارچه شعری از استاد خلیل هللا خلیلی شاعر نامور وطن به مناسبت شهادت ناهید

 لناهید و دختران قهرمان کاب

 داعیان صلح افتادید ایبجان ما چرا   پای بنهادید بی خدایانبه خاک ما چرا ای 

 و جالدید و آدم خوار و خون آشامستمگارید   ید وبیدادیدتزویرذار جور و ـنیان گـشما ب

 ه شیطانـا النـود یـان بـانه انسـلن خـکرم  انسان و خدمت شد دعوی صلح و حقوقکجا 

 طفالن نـای این زن ها چرا کشتیدچرا کشتید   غلتان چرا یک ملت آزاد شد در اشک و خون

 ودـان بـتاب زهر حرفش شرار خشم و برق غیظ  مایان بودـز چشم اشکبارش شعله آتش ن

 ودـدر سینه پنهان بحرفهای آتشین هنوزش              افشان بود دستش بیرق محراب و منبر بالبه 

 پیریده ـرمانـده فـنـدای خـا صـقارن بـم            یریـین تـفر بانگ آتشـد از سپاه کـبرآم

 ماه زمین گیری( ناهید وطن) گشتدریغا               ریـازین سو شد بسوی عرش واال بانگ تکبی

 دـگردی ماتمسرا ماهر ـاستانی شـسراپا ب   به کابل کوچه کوچه عرصه محشر بپا گردید

 دـغم بنا گردیبهار  نو صد ز خون کشتگان             سپاه کفر در ملک خدا فرمانروا گردید

 


