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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۰۳/۲۰۲۱/ ۰۸                                    یوبزیار لګاڼر
 
 

 ځوانی رنګینه  خان نیـغ د
 

 خانی زړونو د او 
  
 

د   یې لوړې زده کړې   .دی زېـږېــدلی  زی د پکتیا د ځاځیو په آریوب سیمه کې  اریوب  رڼاګل  استاد»
د کابل پوهنتون   کړې وې،  بشـپړې نمره  په جګه  کې پوهنتون ګویتې  په  جرمني لویدیز  پخواني 

لیکنې   تـال په خیرالبیان او لکه چې وینئ د  او روزنې د پوهنځي مشر و  ښونې د
له غیبت او تعصب نه ډډه   په عدالت مین دی، له علمي بحث نه خوند اخلي،  اریوبزی ښواند .کوي
 « ، او په ملګرتیا کې ټینګ سړی دی. کوي

 

  ځیرکېار                                                   
 

  
ح ورته جهان يخرګ ټول ېد چې محل یو کړ جوړ شګوځانته دسپینو ندیدس کې خیال رنګین په ۍځوان د  خان يغن

    ل.کت حیران یران
 

مر  د او یلبرام ودا نرګس د ګلونه رنګ په رنګ باغونه، او چمنونه شنه شنه دیوالونه، جګ جګ ،مناری هسکې
  .بلبل کړ یی مالیار سل،

 

 څه هر دا ارمانونه، او فلسفی هنرونه، .ده لی سیا فکر ل دخیا بس ده، ينقاش یوه مان  ار د ده، معماری ېښکل یوه
  .دی نوکران یی ټول نور دا ده، ۍشهزادګ مینه ېپکښ ،يد پریمان

 

کونډی   نه او ران سال  جنګ جنګ، نه لیوان، نه ګیدړی نه پړانګان، نه شته شیران نه کې محفل دی په ل خیا د
 زړه په يد نغمی ېخوږ ېخوږ ،ېبلبل توری طوطیان، شنه ،ېکوتر يسپین يشن ،تنځری يد زرکې بس  .یتیمان

 دی  سوز یو .ېسندر ېپور
د ترنګ درباب ادم د ،ۍشیرین فرهاد د ،ۍلیل د مجنون د دی دوصال محفل یو ،دی راز هم دی ناز هم ،دی ساز یو
 غنی  .دی شرنګ دبنګړو درخو د ی
 شار سر ېک مینه په ،دی سر په ېی تاج دغم یو ،باداردی نه او آغا نه ،دی دار سر نه ،دی ناست کې منځ په ېی

  .دی خان دزړونو خان دغه ،دی مکان کې زړه هر په او دی خریدار دزړونو بس ،دی
 

آسمان  په دخیال چې غنی  ،ېل خندید ،ېل نڅید دبلبلو ته نغمو دحورو، راغی یوټولګی ،انګورو د کې باغ یوه په هلته
 :ملغلرې  ېداڅوالند وکړ ورته اظهاریی ېپیژندل  ېو پخوا ال کې و
 

 و  الـټ زرو د  ستا  چې   نه  ورو ـست   دوو د  د ـوړنځ               
 و  هالل ځای په  منګ د  زلفوکې  ې د  په چې  پروت              

 

 ه ل ید ـ ځ  ګر   دستورو  کې  دړو  په  چې  هغه           
  ید   ګډ    ټهـپ کې   شغلو   ۍم سپوږ  د  به  یا له          
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 german.de-maqalat@afghan  اړیکه ټینگه کړئله موږ سره  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
 

  

    جها   هغه  رڼا  د   بوزه  هم  ما  ې حور له        
 له ځان  چوم او ټال  کې  خوا  هم   زه به   سره  اـت           

 
په    یدشغل   ،یپورته ستورو ته ختل  یدلګیزن  ېشعر وادب چ  توښد پ  ېک  الټ  الي یاوپه دغه خ  ېک  الیخ  نګیپه رن  یدغن

  ییننداره ده، د پتمن ژوند ترا نه ده، په لوستو    بهیعجــ  وهیدجمال،    یکمال د  ویمنظره ده،     نهګیرن  وهی  ي،ږـیلځشان  
  ی . د غنيېږکډنه  ینیاو له م تيښت ی نځور  ار ډ نهېک ي، ږـېا کڼر ونه ړتور ز ،ېږیک نایب ګیستر ېندړ ورهګ ارهی

جالدشي، دا نازک   ېوحشي غوند  ویي،ړته الس ک  ړیزور چا  ېخو چ  یخــان د  ونــوړاو دا خــان دز  یدغه ارمان د 
 زنداناو په    ایـدیپه ب  ،ېک  ارښپه    ،ېک  دانیوي په م  ړوال  ګنټیته    دیزیپه شان    نیهم فوالد شي. دحس  هړز  کډ  ینیدم
 ېش ونتوبیل ینیشي دمجنون، د م ــوجنــونیشي،  نتوبینار هښسرک وی. يږـټیټیاو نه  يیږ، نه مات يیږری. نه وېک

ته اپـال تون الس   ــونيیل ېنید م ې چ ی انسان د یلـو  کهځ  ی،غــنیخان د ید غــن هړ شي.  دا ز تــوبړیاو کمال دس
او ورتــه   ی د زور سره په جنجال د ،یاردګ دامن طلب وال یدا ل ینیم د  یخـان د ونوړاو  دا خـان د ز یپه سالم د

 :  ېچ ییوا
 

ته  ،یېتک تور ېاور دجهــنم،  نــور نـــه لر یېته  نه،یپا که م نهین،  زما و طایدش يی یدانسان، ته بچ ــمیزه ذات 
 ،ییمغرور    ېباند  انځد ستــم. ته په    یازته اســــت  ،یېته ذلـت    یېماتم، ته آفت    یېغـم ته    یېته    ،ییته فتنه    یې  نهېک

 و،ږـګیته او زه به سره جن  و،ږـړید خمار. زه اوته نه سره جو  ږیت  مید اللونو زه    ږیو  ییسر شار، ته    ېک  نهیزه په م
نه توپ  ېک رګ سن یپه د  ی. غنید ـدانیاودا م زګدا  ،ید مانیعزم دا ا یپه بحر او په بر،  په سمه او په غر. دا م

  ې په زور شـو زورور او تر  کـر ښپه ل  ېنید م  ی لري. د  ګلري، نه د زغرو شرن  کړلري، نه د توري پـ   وپکټ  هاو ن
  ی او سور  ،ید خپل پالر په الر روان د ، یقهرمان د ویخان  ی غــن  ېــرکګ سن ېخر. د جــهاد په د  ړ خ ړک یې ړجو
 :  ېچ یوه

 

 خو ته هم لري    ې  تا  پس ډیوهم  من
 غـباره   و ښد پــــ لهیا  لهیستا ا  نم ی و

 

 شم     ړم وډ من   وډ پروا  نشته  که   په من
 فقط ستااود خپل قـوم د نوم لپاره 

 

 .  یخان د ونوړ او غــني دز یبابه فخر دافغان د ،ید غامیتـه د غني دغه پ اباب
 

 نویعبادتونه، په و ای، د ر  ېرږی یبمبل ېدږجسدونه، او ونوړز یدا ب ونه،ړز یخال ینیدا له م وريګ ېخوا ته چ بل
دزور   مانوخویتیپــته مار شاالن، د فساد قهر مانان، زورور په    یکندوان، دا ب  ېغل  ېدپخ  یټېخ  ېسره ال سونه اوشلم

ارمان!    ټ کوم غ  وبلیاو نه     مان،یشته نه ا  ن ید  یینه    ېـماران، چ ټرحمه لو  ېدالالن او دا ب  ېدي غالمان، دا د خاور
  مان یپـ ییعهد دا ییده، هغه د ده کعـبه ده،  د ده ورته سجده ده،  دا  سهیپ ې :  چرته چې تـلوسه ده چ یې ـتهیاوبس د

 .  یخان د ونوړز کهځ  ی،غنیور سره وران د یغن  ،یکه افغان د یدا مغل د  ،ید
                                                           

  یز وبی  ارلګ اڼ  ر
 

 جرمني  ۲۰۱۷   
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