
 
 

 

 3تر 1 له :پاڼو شمیرهد 

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

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، اړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غ: یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

.باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  
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 : قاسم بازارسالی
 ه!معمار ملت ویده د ای

 

 (مبارکی ارمان یوه د)
  

 اروا!  ښېوي ېپه سپرو خاورو ک یا
 

 ،ړخپل الس بر ک ېپر کلدار ۍپرون افغان ده؛ړېیوه هیله وغو خهڅارمانونو  اووړم ونوګستا د سل
 رویته درغلم، خو ته په سپ ۍته درشم، مبارک ۍشپه سبا شي او ژر مبارک ېشپه نارامه وم، چ ولهټ

ونه  ېخبر یڅه ېسره د ږمو ،ېو ینهیل ،ېدېکارښ یجنڼله خپل ملته ما ،ېارام ویده و ېخاورو ک
 یڅه خهڅخو له قبر  ل،ړد دعا السونه مو درته لپه ک دله،ېوانه ور ېلکه چ ېمبارکي د ږزمو ،ړېک

خو  ل،ړوک هڅملت سره  ېما د ېچ ېته به فکر کو ،ېخفه و رډې هږله مو ېته لکه چ ،یاواز رانغ
نو دا به مو  ،یمالمت یو، که مالمت نه وا ږوهم ونه دروله، م ونبزهګال تر اوسه زما پر قبر  یدو

 رویکور تر سپ ېخو اوس د ،ېودرول ڼۍما ېرډېتا  ،ړېک ړېجو ۍودان ېرډېحال نه و. هو تا 
 دا منو،  ،ید ټپ ېخاورو الند

 

 ولسمشره!  کمرغهيد بدمرغه ملت ن یخو ا
 

د  ېته په ژوند ک ،ېعزت خاوند ی ومرهڅد  ېک اهګته په خپله دایمي ارام ،ېی کمرغهین ومرهڅ ته
خپلو ماشومانو او د  ې. هلته دېی ېلکه دلته چ ،ېنه و ولټدومره خوشاله او را ېک ڼۍپه ما ګار

په  ۍاو هم خپله کورن ړېورسره مجلس وک ځشپه او ور ېته دومره وخت نه درلود چ وړغ ۍکورن
 رهار،ګکله به په نن ،ېشپه به په بدخشان، کله به په کندهار و ،ېبه په نورستان و ځور ،ېونازو مینه

 ،ېاو کله له دوستانو سره، کله به پر اعمار مصروف و ېو وانېرګکله به له مخالفانو سره الس او 
پر  ېعمر د ولټاو کله به هم د کورنیو،  ېولډشن ېتوطی یوډاونګد  ېکله به هم پر پالن، کله به د

د باچا و،  ېنوم د ل،ړیونه و ېونه نیول، تفریح ته د ېک یږپه غ ېشو، اوالدونه د ریت ردانیوګسر
د  البید یو سور س ېپه عربو او پر عجمو د ،ېدلځیرګو ټوګ ټوګپر  ړۍد ن ،ېو داګخو خپله 

واچوه، خپل  ېه کړد خیر کچکول غا ېلپاره د وادید خپل ه ه،ړخالصه ک هړله امله خپله غا ګرات
 ېد مبارز ېژوند د ،ېودېښپر یناهیل ولوټخو  ،ړک دږالس او ېد مرست ېپردو ته د په،ځو ېغرور د
راپورته  ېشو، د خپل وطن هغه زلمیان درباند ریت ېاو بریا ک یاړپه ست ولټبدل شو،  رډګپه سره 
 ګدن ۍد اباد ېی ېپو کڅد ناعقله احساساتو په  ،ړېته ورو ېماش ېی ېوتګتا روزلي وو،  ېشول چ

  ،ېی کمرغهین رډېته  ،ېی ښخ ډۍغون هړ. اوس نو ته پر لووهړراون یلڅ
 

 اروا خاونده!  ېد ستر یا
 

 دليړېغو ې( په کالنګد یوه کور )اولس  ېباغچه ده چ هړد جنت یوه و ېخاورو ک رویسپ ېدلته په د
چپ الس ته خپله  رور،الس ته خپل و يښ ېک یاځ ېپه د ېچ ېی کمرغهین ومرهڅدي. ته  ولټرا
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 ولټرا ولټیان لمس هږلور او خوا ور،ږن  رونه،ېزامن او ور ېخور، بله خوا د ېخوا د رمن،بلهیم
 ولټد هغه  ېی ېد مشر په لمن ک ۍکورن ېد یو ېچ یته وایي؟ جنت خو همدا د هڅدي. جنت نور 

 وي. ولټنازولي را
 

وي،  ړېورته ک ېبه د ېکیس ېرډې ،ېی یاځسره یو  ۍکورن ېله خپل ېچ يیږکاله ک تېښلوڅ پوره
وي.  تا به ورته د  ېمینه ماته شو ېدرباند ېالسونه اچولي وي، ایله به ی وږپر او ېلمسیانو به د

ورته یوه  ېبه د ېکیس ۍوفای ېاو د چا د ب ۍوي، د چا د وفادار ړېک ېکیس ېولټ ۍدربار او پاچاه
 یورولځ رډېروزلي وو، چا  رډې ېد وکڅ ه،ړوي، چا اول ماشه راکش ک ړېک رهیت هږیوه له غو

 وي. دليېته ودر وګستر وګستر ېبه د ولټ  ،ېو
 

زامن  ،ېلور د ،ېد ندارېور ،ېد رمنیم ،ېوي، ورور د ړېورته ک ېیلګ ومرهڅ ېخپل ملته به د له
وي،  ړېدرته ک ېیلګ ېرډېبه هم له خپل ملته  یوو، هغو ږغو ږبه درته غو ولټ ،ېلمسیان د ،ېد

. ېیولتو ېلپاره خول ۍد اباد ېاو تا ی ېدلېته په کوم ملت ناز ېوي چ يړهم درک ېبه ی غورونهیان پ
له خپلو  ېکاله د تېښلوڅ ؟ېشو هغه جانان د هڅ ؟ېشو هغه ارمان د هڅ ؟ېشو هغه ملت د هڅ

 وي.  يړورته بیان ک ېبه د هڅهر  ،ېو یاځماشومانو سره یو 
 ،ېورګ ېته ی ي،ېږریت ېچ هڅهر  ،ید ېتر نظر الند ېکابل د ولټ ،ېی ښخ ډۍغون هګپر ج اوس
په ژوند له وطنه  وکڅاو  ګپر مر وکڅاوس نه شته،  یهغو ه،ړماشه راکش ک ېپر تا ی ېچ یهغو
که  ی. هغوليړخو ېعقید ېدي، هر یو خپل عمل او خپل مانهښیپر خپلو عملونو پ ولټدي.  دليیکوچ

 . وړمحروم ک ارهګله یو ستر خدمت ېملت ی ږوي، که نه، خو مو مانهښیپ
 

ملت  ګونګیو  ږمو ي،ړخپله حافظه، ژبه او فکر له السه ورک ږمه کوه، مو یلهګ رهډېملته  ږله مو
کلونو وروسته  توېښلوڅتر  ېنه لرو. اوس چ ېتا سره مینه ولرو، نو د بیان وسیله ی ېک هړیو، که ز

ژبه بنده شوه،  ېم ېنو خوله ک دم،ېتر شا ودر برلیکډلپاره ستا د قبر د  دویک هستا د یو ارمان د پور
ته  وګستر ولټ ېم النګاو تنکي تنکي  يړغ ولټ ۍتاسو، ستاسو د کورن دل،یتښوت ېنځفاظ راال

د ملت  م،ړبنده بنده شوه،  بیا د هر یو قبر ته ال ېخوله ک ېژبه م ،یونه شول ویال ېم هڅ دل،ېودر
د هر شهید د  دم،ېراتاو دمېتاو ېک ځشهیدانو په من وګڼد  ته،ښوغو ېتر نهښب ېم هګي په توړد یوه غ

 ومرهڅلمسیان،  ،ۍلمس ،یلور، وراره، لمس ،یزو رمن،یم ندار،ېکتل، ورور، ور ېسر ته م برلیکډ
وم  ېبیا هم خوشاله په د ېک پوڅ ېپه د ېتصویر و، خو د غمیز یتراژیدي وه، د کربال یو ژوند

نه شته  لتونیده، ب ولهټد هغه په شاوخوا را ۍکورن ولهټد یو ستر معمار  وادید ملي مشر او د ه ېچ
 ېبه ی رمنیتر شا، م ېورور به ی نو،ګپر زن ې، زامن به ی وږپر او ې. لمسیان به ییپیوستون د

وي. له  لمانهیم ید خدا ېبه په جنت ک ولټناست وي،  ېدږته ن ګنڅ ېبه ی ورږلور او ن ،ګنڅتر
 ېم ېک هړه، د جنت ور به ورته خالص وي، زخبره هم نه شت وابځخو د سوال او  خهڅشهیدانو 

ده. د  ولهټرا ېپر ېی ۍکورن ېچ یمشر بختور د ېشوه چ رهیدا خبره رات هګپه تو ډاډبیا د  لځیو 
 ېلد خپ ېی ېک ڼۍابدي ما ېوي چ ېریاحساس چ ۍکمرغین ېد زیات ېیو معتقد مسلمان لپاره به تر

 وي.  ولټسره را يړغ ولټ ۍکورن
 

 اروا خاونده!  ېد ستر ینو ا
 

 د غريب ولس غني سرداره!  یا
 

 نن د يوه ارمان بريا مبارک شه!  ېد خهڅارمانونو  ونوګسل له
 

ان که د دوزخ په  ه،ړراوغوا ېولید، نو ژر ی رتهی( هلته چوټخپل سیال )ذوالفقار علي بو ېکه د نن
د حساب او  نه،یه کورسر ېزخ کوپه د یخیر د ه،ځوو ېهم و، د جنت له باغیچو ورپس ېک ږیغ

 رتهاو ته و دهږـیک ېی ېاو په تله ک ېراوباسه کلداره د ېورته ووایه چ ده،ږـیک ېک ځپه من زیکتاب م
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د  ېنو وتله چ ېاوس ی ېور واچوه! ورته ووایه چ ېی ېپه تله ک ه،ږراوکا ټنو یزګزر بهیله خپل ج
سل کاله وروسته  ېافغانانو چ تنوښپ ،ېچا خبره کره او د چا پیسه درنه ده؟ ته خو د افغان ملت مشر ی

وروسته هم خپل غچ واخیست  یړۍنو که تاسو نیمه پ ،ړېک هړهم بی ېهم خپل غچ واخیست، نو بیا ی
 . یهم تر وخت د مخه دبیا 

 

 مشره!  ورهګ
 

کارونه یو په  کیستاسو ارمانونه او ن ېم ناشکره نه یو چمالمت یو، خو دومره ه ږمو ېمنو چ ږمو
کول یو په یو پوره  یایمانه نه یو، ستاسو هر ارمان به که خدا ېناتوانه یو، خو ب و،ړک ریه ېبل پس

خو ته به یوه  و،ځدر خاطرپه  ۍد مبارک ېنو قبر ته به د ده،یهر ارمان پوره ک ېد ېکوو او کله چ
 اللیوګاو  وړد غ ۍکورن ېولټبه ستاسو د  نهښب ،ېکو نهښته به ب ږمو ېچ ېسره کو ږژمنه مو

 معصوم وو.  رډې یکوچنیان وو، هغو الليګ رډې یماشومو لمسیو له خوا هم وي، هغو
 

د  یو، ته ونههم ستا معنوي اوالد ږمو ي،ښوب ږمو ېنه شو، هغو ته، ته ووایه چ یکتال یڅهغو ته ه
 ۍاو مهربان ېینېلور ېرډېبه په  ږمهربانه وي، نو مو رډېپالر خو پر اوالدونو  ،ېملت پالر ی ولټ

  !ئښسره وب
 

 شهيد ولسمشره! کمرغهيد بدمرغه ملت ن یا
 

 .!هښوب هږمو
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