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مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش نویسندۀ مطلب میباشد
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نصيبه اکرم حيدری

افغانستان يا د داود د مينی درياب
کلونه به پيړی شی  ،د غمازانو خاوری به بادونه ځوروی  .نوی نسلونه به د تاريخ د پاڼو په لوستو
بوخت وی ،او د وطن له خاورو نه به د داود د مينی سرچينی په ھر لور باغچو ته اوبه رسوی  ،او دا
د وطن په سردرو مين به تل ژوندی وي.
د سلما دبند د بشپړتيا خبر راته په غوږ شو چه د شھيد داود خان د اوه کلن پالن صرف يوه نښه ده .د
ده په زړه پوری ترانه ،د غنی خان شعر چه د ده د وطن د مينی او د ژوندانه سره ډير مطابقت لری،
راته په ياد شو چه د وطنوالو سره به يی شريکوم :
ای زما وطنه
ای زمـــــــا وطنه د لعلونو خـــزانې زما
ستا ھره دره کې دي د تورو نښانې زما
ستا سر چې وي ټيټ نو به زه شان او شوکت څه کړمه
ته چې خوارو ځار يې زه به مال او دولت څه کړمه
ته چې وران ويجاړ يې زه به خوب او راحت څه کړمه
مسته به دې خاوره کړم په مينه مستانې زما
ای زما وطنه
عقل مې ايرې شه ستا لپاره د فـــــکرونو نه
سترګي مې قربان شه ستا لپاره د سوچونو نه
ځار شمه قربان شم ستا د خاورو د کورونو نه
ستا زړه کې پرتې دي ټولې تلې زمانې زما
ای زما وطنه
يا به دې زه سيال کــــــــــ ړمه وطنه د جھان
يا به ستا په پښو کې تورې خاورې کړمه ځان
ځان به دړې وړې کــــړم خو تا به کړم ودان
زه ھـــــــغه پښتون يم تاته ياد دی افسانی زما
ای زما وطنه
د وطن آبادول ،د وطن مينه غواړی ،او د وطن دا واقعی مينه کوالی شی صرف په ھغو زړونو کی
زرغونه شی چه د ملی ولولو نه ډک وي.
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شھيد داود خان د قربانی او د ده د وطن پالنی مقام سره به د دنيا ھيڅ يو رھبر په تله کی دروند نه
وؤ چه د خاندان خولی ٻی له سره ويست ُه  ،د سردار نوم يی له ځانه لری
وي .دا شھيد ھغه شھزاده َ
کړ ،او د فقيری په جامو کی د وطن خدمت ته ودريد.
شھيد داود خان خپل اوالد ته مدام نصيحت دا وؤ چه ) ھيڅ وخت به ځان له نورو خلکو زياد مه
ګنی( .ھغه د دربار او د دربا له غالمانو له تګ الری سره چه د لوی خدای )ج( او د ھغه د
رسول)ص( د الری او اصوله سره مخالفت درلود ،سخته کرکه لره.
شھيد داود خان د خامو خښتو په کور کی اوسيدو ،دا خبره له باور نه ليری ده ،مګر کور يي اوس د
افغانستان دولت واخيست ،او ددی خبری ثبوت په اسنادو کی راښکاره شو.
د شھيد داود خان له يواځنی ژوندی لور آغلی درخانی نور سره په خبرو کی می دا د وياړ خبره ھم
واوريده  :آغلی درخانی جانه ډير کلونه د خپل د ژوند له ملګری سره په سويس کی اوسيده ،ځکه چه
وو .شھيد داود خان د  ١٣٥٦په کال ليبيا ته روان
محترم داکتر نور په سويس کی په زدکړه بوخت ّ
وو ،او د ژنيو ھوايي دګر ته راورسيدو چه کوالی يي شوای چه د خپلی مسافری لور سره ديدن
ّ
وګړی .مګر دديدن په ځای ٻی لور ته يو ليک پريښود چه په ھغه ليک کی دا يوه جمله ھم ليکل
شوی ده ) :ديدن م ی دی ارمان دی ،خو د وطن د آبادی په سفربوخت يم او ستا ديدن ته می وخت
نشته  .انشا] کال ته به دی ديدن ته راشم( .مګر د دی ديدن ارمان ٻی خاورو ته يووړ.
آغلی درخانی جانه ،داس ی قصه کوی چه د چغچران په ترخه حادثه کی دا رھبر په روځو اوښکی
تويي کړی.
شھيد داود خان د ھيواد د نواميسو سره مينه بی بدله ده او دده ځای د وطن د واقعی بچيانو په زړونو
کی او د تاريخ په زرينو پاڼو کی ھسی ثابت دی چه د غماز بی اساسه تھمتونه به الره پکښی پيدا
نګړی.
ھسی مست يم په ساغر د يار د مينی
چی زھير کله د خلکو په تھمت يم
پای
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