
 
 

 

 1تر 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  
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۲۹/۱۲/۲۰۲۲                                                                                                    ب رسیدهمکتو

 

 ځوابد طالب 
 

په  !ګرانوهیوادوالو اپلتی  دیوخر مال دهغی  افغان بچی  یو  ماته  پیفام    ځواب کی پرون   دغه الندنی 
نو دادی هغه   .رالیږلی وچی ویدویی همدا اوس په افغان جرمن آن الین پورتال کی خپورسوی دی

نن سهار له کندهار څخه زما یوه خواخوږي   » :غاښ ماتونکی پیغام چی کټ مټ دلته رانقل وم
غونډي، د یوې برخي یوه ویډیو را ولېږله. دې غونډي ته یوه    دوست په هغه ښار کي د یوې لویی 

په    الفاظو او کرغېړنو کلماتو وینا کوله، وینا نه وه بلکه غپا یې کوله، چي ما   په داسي پوچو جاهل  
او ښکنځل نه اورېدلي    خپل ټول ژوند کي د دنیا په هیڅ ځای کي د سټیج له سر څخه دونه پوچ کلمات 

تی د  الفاظو او ښکنځلو څخه ډکه وه چي ح   او نه مي تصور کوالی سوای. دا وینا له دومره پوچو
 سپکاوی دی.  یوې کلمې تکرار یې د قلم تقدس ته

 
تعلیم پر ضد ښکنځل او پوچ    د ابوجهل د دې سکني زوی د وینا اصلي موضوع د ښځو او نجونو د  

که دا ښار هدیره نه وای که ژوندي   :لیکلی دی   ویل وه. دا نظم مي د همدغی ترخې خاطرې په یاد 
که دا مېنه د میرویس وای که دا قام د احمدشاه   ه ختالیابوجهل به یې ولي د منبر سرت پر اوسېدالی

جنازې ته به    چا دروغ ویل چي دلته بلېدې ډېوې د علم  د جاهل ژبه به ولي لکه توره چلېدالی  وای
که ریشتیا مو تاریخونه    نن به ولي په تیارو کي ښخېدی د شمعي مړی   یې ولي په سروسترګو ژړېدالی 

 دا پیغام چا رالېږلی؟   له ښکلي ښاره زما له مسته کندهاره خدایه زما  د قرنونو درلودالی 
 

نه مي نظم سوای    کشکي نه وای له دې قامه نه شاعر وای نه لوستونکی   کشکي نه مي اورېدالی 
نه په غم د    یو به زه یوه امسا وای له خپل زړه سره تنها وای   لیکالی نه مي توري سوای لوستالی
بس چي    ما وطن پر مرګ پېرزوی دی نه قدرت د ابوجهل ز  چا شریک وای نه له رنځه کړېدالی 

له    یا دي نه وای شاعر کړی یا دي نه وای بینا کړی   ژبه یې ګونګی وای چا یې ږغ نه اورېدالی 
  ما به څه غوښتای له نظمه ما به څه غوښتای له درده  جهانه پټي سترګي تر خپل ګوره پوري تلالی 

کال د ډسمبر د میاشتی    ۲۰۲۲د    عبدالباري جهاني .دالی زه به ولي هر پرهار ته په سینه کي خوږې
 «اووه ویشتمه، ویرجینیا
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