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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

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

               م٠٤/٠٣/٢٠١٠                           د ډاکتر ميرويس حميدی ليکنه
 
 

  زما افغان ولس
      

ه هم   ۍ خو د عزت او وقار شمله يی افغان ولس په خوارۍ او غريب کی ژوند تل افغان ولسکه   هسکه ده او  ک
و ليکلئ  انه او پالر او  نيکه هر غليم په مي.  او تر مون پوری يی رارسولئ دئخپل تاريخ يی په زرينو کر

ي دی او پخپلو سرو وين ۍ او خپل سرونه يی په وطن ورک و ک و يی د دی وطن دری او سر شجاعت سره په گون
ی دي وبی ک   .دری خ

وکيدلي ديپه دی هسکو غرونو او رغونو کی  نگونه را ۍ او د ،تل ملی غور  د عدالت او انصاف غ يی اوچت ک
ی دئخپلی توری په شرنگ سره يی د غليم زړه س   .ورئ ک

ۍ په گوټ گوټ   نن د گران هيواد  ی، نور نو تاريخ چی د ن  د احمد و ميرويس، سيد جمال کی افغانان پری وياړي
یالدين افغان او ابو علی  ی بلکه زما او ستا کارنامی پکی حک کي   .سنا بلخی په قلمونو  نه ليکل کي

  !زما افغان ولسه
يان په هماغه اندازه چی ته په خپل تاري ی، په هماغه اندازه ستا د وطن گاون هم ستا د تاريخ او کارنامو نه خ وياړي

ه و هر وخت چی يی زړه ؤ او هر  ی ستا په ناکرارۍ او ستا په دربدرۍ کی گوري تر  ی او خپلی گ  يی چی ويري
ی   .، هغه هم پخپله يی نه کوی په ما او تا يی کويزړه ؤ ستا په کور کی وک

يدلی دهووطن د ډير وخت راهيسی په سيمه کی د د پالر نيکه   او ستا دئ خو  زورواکی د نوم زما.  پ يوه تخته گر
ی خو ما د هغوی دوی ده ه زما او ستا ويجاړي ی، جونگ ي خو بدن د هغوی تقويه کي ، وينه زما او ستا تويي

ی ی خو  پوهنتونونه د هغوی زياتي ي زما او ستا ويجاړي ون ي،    .آبادي
و! زما افغان ولسه  ای سوله غوره ک ای محبت او د جنگ په    .راشه چی د نفرت په 

وک خپل  وپک ته الس واچوه او په وطن کی دې خپل حق وغواړه  هماغه  وک چی ما او تا ته وايی چی  هغه 
نگه استعفی ته مجب ی شواو د وره کان ته بيا دا خبره نه کوي، تاسو وليدل چی پاکستانئ جنرال پرويز مشرف 

شدد د مبارزی له الری بيرته د  عدم ت د د مظاهرو او چودری برطرفه شوئ قاضی القضات افتخارپاکستان  ولس 
وک کيناوه، آيا تاسو په دی مبارزه کی کوم پاکستانئ کوم پاکستانئ وليده چی غرونو عد ته ختلی وی يا يی الت په 

ک، يو او بل يی سره وژلئ وپک اخيستئ وی ی وی او د خپل ملک س ئ يی ويجاړ ک ون ، بازار، روغتون او 
  .اصآل دغسی نه وه! وی، نه 

ه   .هغوی په خپلو مظاهرو سره په حکومت باندی خپل غ واوراوه، زما ولسه سر خالص ک
و ر ده چی زما او ستا د پاک وطن لمن وسوزوی او په شغلو کی يی د کون و او د آی اس آی پخوان ډرامه مه پري ن

ي يری وسوزي کو ډکی معصومی    .يتيمانو د او
ول پدی خاطر چی هغه د دوید وطن د بچی د  یغوږونو غو ، يو جنايت او جرم  د افکارو او اجندا خالف کار ک

نا د پايو . دئ په ړنگولو دا هماغه د آی اسی آی قوماندی دی چی د جهاد د دورو نه زما په ياد دی چی د کابل د بر
وسلو ورکولو ته مرسته مه وايه بلکه هغه زما ، نور نو دا ډول پيسو ته نه ووايه او نور نو د سره به يی پيسی ورکولی

  .او ستا د بربادۍ وسيله وبوله
و په افغانستان کی امن راولی  خو  خو اصلی خبره دا ده چی په وطن کی په لسهاوو زره خارجی عسکر راغلی تر 

ه نه دی ير کاذب او د يوی تخيلی پديدی غير بل    .دا امن د سراب د اوبو په 
تون قام و جنازی خو هره  کی چپاوو زما د کلی بی عزتی ده په کور باندی د شپی په تروږمزما د پ ، د ملکی وگ

ی او هديری پری ډکی شوی دي، زما و وک نه اوریورځ باري ، مگر آيا ما وتا په دی اړه لسه زما وستا غ ولی 
ئ؟    غ اوچت ک

و تيا غواړو غ اوچت ک ه غ اآيا په ر و د اور نه ، نو را چی په گ و، را چی خپل وطن د جگ وچت ک
نگه؟   وژغورو، مگر 
 قواوو تر کشش الندی راغلی  که په فزيکی لحاظ هر شی د دوو قواوو ترمين راشی نو د يوی افغانستان چی د دوو

، مگر خدای ناخواسته چی زما د پالر نيکه ه شئ د بلی قوی خواو ته حرکت کویقوی په کمزوری کيدو سره هغ
ی، نو را چی دواړوو خواوو ته وو وطن د آی و چی نور اياس آی او د ايرانی اخوندانو په منگولو کی ونه لوي

، نور زما د وطن هسکه مېنه مه بربادوۍ، مون  نور غواړو چی په دی وطن د وطن د شهيدانو قافلی مه زياتوئزما 
ی لوخ و، نور مون د جگ کی پاکی ک ی نه غواړو، نور نو مون د هيچا دفاع ته ضرورت کی د خپلو يتيمانو او

م، نور نو ستا مرستیگر د وطن د هسکی شملی د شاه زلمونلرو م ، نور د هغه چا  ته اړتيا نلرم چی وطن برباد ک



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ته واچوی او د خپل کور ويجاړ شوی ديوالونه راسره آباد مرسته غواړو چی  زما سره د وطن په جوړولو کی خ
ی، نور نو  وانان سک ، نور نو خپلی خويندی ستا په کوالونو کی په تا د ملکونو په دارونو نشم زغملید وطن تنکی 

ی په نامه ما نشی غالم کولی ديو او کمپونو کی نشم زغملی نور نو د طالب او چ  چی هم تاج وتخت ته په رسولو کي
نو په خپل حکومت کی بی عدالتی او قاچاقبری ، نور باندی پيسی اخلي پيسی اخلي او هم می  په خوارۍ او دربدرۍ

ولوم او د نورو ملکونو مزدور حکومتی چارواکی نشم زغملینشم زغملی يوالی مافيا لمن    ،، نور نو په وطن کی د ن
م م او دا سياسی ډرامی پکی ختمی ک  .نور نو غواړم چی دا وطن آباد ک

  
ول جهانجار دی شمه ای وطنه د افغان      جگه دی شمله ش  ه په 

 
  پای

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


