
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 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، 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 نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
  ۲۰۲۰/  ۰۵/  ۰۳         مرادزی څسرلو

 د عارف وزیر په ویر کې

 :له پاڼې څخهد تاریخ 

یی وکیښ او یوه ورځ شیرشاه ډېر غمګین وو. آه  »بیانوم صهلته د شیرشا سوري یوه ډېره عالي قد
شول او یو درباري له ده څخه پوښتنه وکړه:  په. د مجلس خلک ټول خیي سلګۍ ووهلې په ژړا کې

وانین او مقررات ټول تاظیم شوي مالي چارې، اردو، شاهي کړه وړه، ق تشکیلونه، ،د دولت چارې
، په لږه موده کې ډېر کارونه ترسره شوي او په لنډه توګه هر څه چې تا امر کړی دی، هغه دي

؟ شیرشاه هیڅ ځواب ور نه کړ. مګر د ده کارېولې دومره خپه ښاجرا شوي دي؛ نو بیا هم ته 
وویل: تاسې حق وایۍ، ر کړ چې ځواب ورکړي، شیرشا ملګرو زیات اصرار وکړ او دی یي مجبو

زما په زړه کې دي چې زه یي نه شم ترسره کوالی او له ځانه سره به یي ګور  تنېور غوښمګر څل
 ته ارمان یوسم. هغه دا چې:

مې پریښی وای او ټول اوسېدونکي مې له نیالب څخه تر  نې سیمېلومړی ــ کاشکې د روه غر
کې ځای په ځای کړی وای. دوی به د مغولو د هر ډول  الهور پورې په اوارو او خړوبه ځمکو

تیري مخنیوی کړی وای او هم به یي څوک نه پریښودای چې د کابل له استقامت څخه د هند د 
چې د غرو خلک  ېدلو بله ګټه دا وهسد او رو سیمو کېانېولو په غرض راتالی او همدارنګه په او

 او پوهه به یي زیاته شوی وای. به متمدن شوی وای
له شمال څخه هر دوهم ــ دا چې زه غواړم الهور بیخي ونړوم. ځکه الهور داسې ښار دی چې 

تیري کوونکي ته ټول جګړه یز امکانات برابروي، هر یرغلګر له الهور څخه ځان اکمالوي او پر 
 ) زما لخوا پنډ شوی دی(هند برید کوي.
او پنځوس لویې لویې ودانۍ د هغې  ویه الرتر مکې معظمې پورې ل دا دی چېمې دریم ــ ارمان 

 .پې پکې تېرې کړيشحاجیان په راحت  ږپه اوږدو کې جوړې کړم چې زمو
وړه کړم په دې شرط چې څلورم ــ غواړم چې په پانې پت کې د سلطان ابراهیم ښکلې مقبره ج

د ده له السه شهید  سلطان ابراهیم بابر قبر ورته جوړ کړم ځکه چې مخامخ یي د چغتای سلطان
 «ته یوسم شو. دا څلور هیلې زما د زړه هیلې دي چې له ځان سره به ي ګور

 ۲۳۰ــ  ۲۲۹پښتو ژباړه  کریمي د سراولف کارو لیکنه. د جنرال صیب شیر محمد« پټانز»تانهپښ
 .مخونه

 یادونه:

ې د هخامنشیانو، تېر مهال کې پر هند باند د هر تیري کوونکي څخه د لیکوال موخه د شمال لخوا
وسته سکندر، مغلو)بابر او اوالده یی( او همدارنګه د نادر افشار بریدونو ته اشاره ده. خو ور لوی

او  نوزاد الس اله وګرځېده چې نن هم د پاکستان الهور د انګریا سیکانو او انګریزانو د بیا الهور
 ې په وړاندې ناوړه ګټه پورته کړي!عربانو د الس اله ده. سبا ښای چین هم له الهور څخه د سیم
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او تر هغو چې  سېدليد ټولواک شیرشا وړاند وینه د الهور په اړه د تاریخ په هر قدم کې په اثبات ر
ګام نه شي پرمختګ  د او سا د الهور دا زوړ ورانوونکي دریځ پایته ونه رسیږي، سیمه د ارامتیا

 خیستالی!ا
 ایپ
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