
 
 

 

 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

        
 وال لې فورغعبدال :نویسنده
                                                    ۶۰/۶۰/۲۰۲۱                         دخال هللا حفیظ :مترجم

 

  

 ؟ چند پرسش 
 

 ! نم از ، ولی سه صد سال عقب افتاده ترفرزندان سه صد سال بعد
 

 
 
به    شرق  برای تان آنچنان قلمروی وسیع را به میراث گذاشتم که برای رساندن فرمان شاهی از ــ  

د، آن  یا یمـ پب به مدت یک هفته آن فاصله طوالنی را  ران تیز  اسپ سوار دو  و   آن الزم بود سی   غرب 
 را چه کردید؟  سیاسی  وسیع جغرافیای 

 

مانخیل آذربایجان گرفته تا نوابهای افغان  از سرداران سلی  ،میان همهٔ ساکنین قلمرو خویش  در  نمــ  
مگر شما امروز بنام خیل و قوم همدیگر    بدم،  بهوپال و بنگال وحدت و یکپارچگی را تأمین نموده

 ؟  ید رده اک  ن کجا دفارمان وحدت ملی مرا تانرا بقتل میرسانید، 
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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

 

 

سرزمین تان از آبهای    نمودم تا در  بنامن برای تان جوی ها حفرنموده و ده ها کانال شاهی را    ــ
 چرا؟  آخر  ،ولی شما به تحریک دشمنان بند های اعمار شده را تخریب نمودید  ، خویش استفاده نمائید 

 

سپه ساالر دست راست من بلوچ بود، نقب کش باالحصارها و قلعه های من هزاره بود ، قوماندان    ــ
ان تولی زنبورک های من تاجک بود، اینها  پیاده ام یک ترکمن بنام چابک خان و قوماند   عقبه عساکر

 ، چه شد امیال و آرزوی های من برای اتحاد و یکپارچگی؟ ند همه برمحورافغان و افغانستان میچرخید 
 

، شاه ولی وهللا محدث دهلوی طی نامهٔ از من تقاضا بعمل آورد  چشم همهٔ عالم اسالم بسوی من بود   ــ
ده  نجات  تجاوزگران  یوغ  از  را  مسلمانان  بقتل    مگر   ،متا  تانرا  زنان  و  اطفال  اسالم  نام  به  شما 

 میرسانید، به کدام عاطفه اسالمی؟ 
 

 ن! ازم ولی سه صد سال عقب تر   ،فرزندان سه صد سال بعد 
 

 به کدام نام مرا بابای خویش می خوانید؟  ــ
 

 به نام و آرمانهای من دعوه کدام وفاداری را دارید؟  ــ
 

 د سال هوشیارتر شده اید؟ نه آیا نسبت به من و صدراعظم مدبرمن سه ص ــ
همدیگر تانرا    ،امپراتوری وسیع ام که به شما به میراث رسیده  پس چرا دراین ساحه کوچکی از   ــ

با دعوای دروغین تصاویرمرا باال و پائین می    میکشید، ولی هنوزهم نام مرا بر زبان می آورید و 
 . نمائید 

 

روحم را    ،هایم نمی توانید استفاده نمائید آرمان  ، درس های تاریخی و شکوه و جالل  ،وقتی از نام  ــ
 ین آزار ندهید بیش از قبر آرام گذاشته ومرا  در

 

 !بی اتفاق، عقب مانده و نادان خجالت میکشم ،من از رهبری ملتی در خواب
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