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 د تیـڅـوناکامور دریم تلین 
 
 

 
 

 اې پردېس کاکا مراده! »
 

 اې نامراده  بامراده! 
 

 تا ته چا ویل افغان سه؟
 

 او تربور د تور شیطان سه
 

 مړو دښتونو ته ساه ورکړه 
 

 اوبه ورکړه، رڼا ورکړه 
 

 نامراد کاکا مراده! اې 
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_t_nakamora_tlin3.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_t_nakamora_tlin3.pdf


  

 

 3تر 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

 

 ته خبر نه یې چي دلته
 

 د باروتو باران اوري 
 

 ناه ده گلونو کښت گد 
 

 د غنمو کر جفا ده 
 

 د یزید او شمر جنګ دئ 
 

 «د فرنګ، اورنګ نیرنګ دئ...
 

 )عبدالهادي عطایي مال( 

 

تیـڅـوناکامور د دریم تلین په  دا لنډې کرښې د افغانستان د ابادۍ او افغان انسان د نیکمرغۍ ارمانجن  
 مناسبت لیکل کېـږي: 

 

ناکامورا، د افغانستان دوښمنانو    تیـڅـو جاپانی ډاکتر او د افغان مظلوم انسان او افغانستان خواخوږی  
د دې لپاره وواژه چې د افغانستان د ابادۍ او ښېرازۍ تخم یې د افغان انسان د ذهن په کرونده وکاره  

ستان ځینې مهم ځایونه د افغان انسان پر مټ داسې اباد کړل چې هم ابادي وه او  او عمالً یې د افغان
هم د نړیوالو او افغانانو لپاره یو لوی درس؛ خو د افغانستان دوښمنانو د ابادۍ د فکرکرونکی بزگر  

 وواژه او د پرمختگ او ابادۍ پیل شوې لړۍ یې په ټپه ودروله.  
 

ینان ـ پلویان هم هک حیران  ـ ولړزوله، د افغانستان د ابادۍ او ښېرازۍ مید ناکامورا وژنې ټوله سیمه  
دي چې دا څه وشول؟ موږ خو یوه ستره هستي له السه ورکړه او... او قاتلین به یې هم حیران وي  

 چې دا خو ډېره قیمتي متاع وه، موږ ولې په ارزانه وغورځوله.   
 

خواري د افغانستان او افغانانو ده چې خپل یو داسې  بس هر څه چې وشول اوس شوي دي، خواره  
خدمتگار یې له السه ورکړ چې بیا یې ځایناستی موندل یا ناشوني دي او یا به ستونزمن او د ډېر  

 وخت غوښتونکی وي. 
 

د افغانستان د دې خواخوږي پرمرگ د افغانستان د هر بادرکه بچي زړه غوڅ او ویرمن دی، د خپل  
یې گڼي او داسې اوښکې پسې تویوي لکه خپل سکنی ورور یې چې   یۍ یو غړوطن او خپلې کورن 

 له السه ورکړی وي.  
 

ږېدې او د  ـزموږ د »مراد کاکا« او زموږ د »ناکامورا« د ککرې په گومبزه کې د انسانیت نغمې غ
ورو  فکر کرونده یې د مینې په گالنو ډکه وه؛ خو د قاتلینو د ککرو په گومبزو کې یې د شهوت او ح 

 ته د رسېدو غږونو انگازې کولې، پرتلنه او قضاوت به یې بیا خدایتعالی کوي. 
 

او د افغانستان پر ابادۍ   ردهد هر با د به تل تر تله  زموږ د »مراد کاکا« او زموږ د »ناکامورا« یاد 
،  چې هر کله به مو د ده دا یاد سوځوي  وي او ښېرازۍ مین افغان له پاره؛ یو غمجن نستالژیک یاد  

خو په هر پل کې به موږ ته یو پند او لوی درس هم وي، د مراد کاکا یادونه به له درد سره مل وي،  
 خو د دې وطن هر وکړی به د کار، ابادۍ او ښېرازۍ له پاره نور هم هڅوي. 

 

د تیڅوناکامورا د دریم تلین د درناوي په پار خپله هغه څلویزه بیا رااخلم چې د ده د مرگ خبر د  
 و په شېبه کې مې لیکلې وه: اورېدل
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 مـــــراده نـــا مــــــراد شـوې، مالمـت یو موږ
 

 ناکاموراته، کاکا مراد ته  تیـڅـو 
 

 مـــــراده نـــا مــــــراد شـوې، مالمـت یو موږ 
 ښه ښاد وې اوس نا ښاد شوې، مالمت یو موږ 

 

 پــر پـل بـه دې پـل کـېـږدي ډېــر نـسـلـونه بیا 
 ټـــولــو تـه بـنـیـاد شـوې، مالمت یو موږ تـــه 

 
۰۴/۱۲/۲۰۱۹ 

 هیدرسلیف 
 ډنمارک 

mailto:maqalat@afghan-german.de

