
 
 

 

 2تر 1 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۴۰/۶۰/۲۰۲۱                             لېوال  بدالغفورع
                
  
 

 پوښتنې  څو
 

 ! ته پاتې بچیانو  ما درې سوه کاله شا  ما درې سوه کاله روسته، خو تر  تر
 

 
لویدیز ته دودېرشو چاپارو  ما یوه داسې سیاسي جغرافیا درته میراث پرېښې وه، چې له ختیزه به یې  

په ټراټ یوه یوه اونۍ مزل کاوه، چې ایله به یې شاهي فرمان بل سر ته رساوه، هغه جغرافیا مو څه  
 کړه؟

 

ما د آذربایجان له سلیمانخېلي واکمنیو رانیولې د بهوپال و بنګال تر افغاني نوابیو پورې د ټولو افغانانو  
نو او خېلخانو کې یو بل وژنئ، زما د ملي یووالي ارمان  یووالی ټینګ کړی و، تاسو اوس په خېلو

 مو چېرته خښ کړ؟  
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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

 

 

ما درته لویه ویاله واېسته او لسګونه شاهي کانالونه مې ورغول، چې پر خپله زمکه د خپلو اوبو  
 کارولو عقالني میراث درخپل کړئ، تاسو د دوښمنو په لمسون خپل ودان بندونه ونړول، ولې؟ 

 

زما د ښي الس )میمنې( سرلښکر بلوڅ و، د باالحصارونو او کالګانو نقب وهونکي مې هزاره و، د  
عقبه سورلو مشر مې تورکمن چابک خان و، د زنبورکونو د ټولي مشر مې تاجیک، دا ټول د افغان  

 او افغانستان پرمحور را څرخېدل، هغه ارماني یووالی څه شو؟  
 

ته د ټولې اسالمي نړۍ سترګې وې، شاه ولي هللا محدث دهلوي لیک راولېږه، چې مسلمانان د    ما
تیریګرو له یوغه وژغورم، تاسو د اسالم په نامه خپل واړه ماشومان او ښځې حاللوئ، دا په کومه  

 اسالمي عاطفه؟  
 

 ! ترما درې سوه کاله روسته، خو ترما درې سوه کاله شاته پاتې بچیانو 
 

 م نوم ما خپل بابا بولئ؟  په کو 
 

 زما له ارمانونو او نامه سره د کومې وفادارۍ دعوې کوئ؟  
 

 ایا تر ما او زما تر مدبر لومړي وزیر څخه درې سوه کاله هوښیار شوي یاست؟ نه؟  
 

نو ولې زما له پراخې اېمپراتورۍ په میراث درپاتې یوه لوېشت زمکه یو بل سره وژنئ ، الهم زما  
 بر کوئ؟   اخلئ او زما عکسونه په دروغجنو دعوو لر ونوم 

 

که د خپلې نن و سبا لپاره زما له برم و پرتم، نوم، تاریخي درسونو او ارمانونو څخه ګټه پورته  
 ! کوالی نه شئ، نو زما روح په قبر کې ارام پرېږدئ، تر دې زیات مې مه ځوروئ

 
 .ږمـ ملت پر مشرۍ شرمېزه د مړ، ناپوهه، بې اتفاقه او روسته پاتې 
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