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و شميره   ١تر ١ ه ل:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـهيل، دليکنې د ليکنيزې ب   ئه من يو خپله ليکنه له رالي

  م٢١/٠٢/٢٠١٠                                        عبدالغفور ليوال
 

  موږ ولې اجمل خټک يادوو؟
ی د نسل، د محروميتونو د نسل او د  اور او ايرو د نسل   .زه  د يو بل نسل استازی يم، د جګ

تنه شته، چی پاچاخان  ګری او اجمل خټک، چې د هغه مل) خان عبدالغفار خان فخر افغان،(تل له موږ سره دا پو

ې، زموږ لپاره څه ډول خلک ول؟ او ولې بايد زموږ  ۍ څخه سترګې پټې ک همدا څو ورځې مخکې يې زموږ له ن

ي؟   نسل د هغوی درناوی وک

ول شويو توکمونو کې د يوه ډير  ی په ک ۍ کې د ن زموږ نسل په داسې وخت کی د شعور تجربه کوي، چې په ن

يدلې او د بدمرغ پر ي يورب و پر سر .  سرې تب د کښينول شوي توکم غ نن پښتانه د همدغ بټ د سرو سکرو

ټر ور سوری کوی او هر  ی د پښتانه  ژوند کوی، د ځمکې پر سر دوزخيان همدوی دي، هره ماشه چی کش کي

ی او کور ورسوځوي، دا ولې؟ وون ی، د پښتانه کور  ، چی د ورانی په هوډ او نيت بلي   ګوګ

ن، د هغه ملګری او ملن اجمل خټک لسيزی لسيزی پخوا په دې پوهيدل او له دغه ناورين څخه  د ساتلو او پاچاخا
بچ کولو ارمانونه يې په زړونو کې پالل، هغوی نه يوازې ارمان درلود بلکه د عمل ډگر ته ېې هم په هوډ او سربازۍ 

ته،  ته، ډوډۍ يې غو ته، ځکه را دانگلي ول، دوی پښتنو لره هيواد غو تل او وي شعور يې غو ي يی غو وون
د همدېی اړتياوو د نشت له امله موږ داسې شوو، دغو مشرانو زموږ د نسل غم خوړ، تر هغو چې همدې غمونو دوی 

  .وخوړل
  يدا ديــــــــدوی خو له ځايه جنتيان پ    غټان غټان نيکان نيکان پيدا دي                          
  څوک چې له موره دوزخيان پيدا دي     ټوـــــلره جنت وګچی هغو ئ ځـ  

   
و  ه بې هيواده کي و او خدای مک و، موږ چې بې کوره کي لکه چيې موږ له موره دوزخيان پيدا يو، موږ چې وژل کي

ی ی راسوځول کي وون ولو لويه بد مرغي، چې زموږ  يی، هغه او دهغه . او تر  اد اجمل خټک همدا موږ  اروا

  .پاچاخان زموږ لپاره د جنت ګټلو خواري کوله، جيلونه يې تيرول او شکنجی يې پر ځان منلیسلف 

و دوزخ کی سوځو، آيا زما دراتلونکي نسل لپاره  خو زموږ پر جنتی افغانستان ال هم اور بل دی او ال هم موږ د جګ

 او مقام د پيژندو دی که نه، خو د هغه پيغام زموږ لپاره ډير مهم دی او ځکه خو موږ د اجمل خټک سياسی دري

  .اجمل خټک يادوو

د هغه ارمان، د هغه پيغام او دهغه مبارزه پای ته نه ده رسيدلې، بلکې نوې پيل شوې ده، موږ اوس د اجمل خټک او د 

 موږ تر اوبو، تر ډوډی او تر هوا ډير داسې مشرانو ته هغه په څير په زرګونو او لکونو نورو مشرانو ته اړتيا لرو،

ي، سولې، پرمخت او د ملی شعور لوړيدو ته وروبولي وون له روانی بد مرغ څخه . اړتيا لرو چی موږ يووالي، 

و او له دغی بدمرغی څخه ځانونه وژغورو،  زموږ د وتلو الره همدا ده، موږ بايد د پښتانه ملت مشرتوب رامن ته ک

 دی بد مرغی غم دومره پياوړی وو چی د اجمل خټک په څير مشران يی راڅخه واخيستل، خو د هغه خپله خبره ده د

  :چی

ونه و څښو      ه وڅښوـــراځی چی جمع شو ملګرو څو جامون             د می يادونو کې د وخت ترخه ګو
و لمبه لکه اوروند ځيګر       د دې راخور تورتم عالج ته به د شمعی غوندې             وـــه وڅښـــوينه ک

  
  

اده ياد يی تل ژوندی   !اروا يې 


