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  ٢تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئه راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه ل، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

                                                                  

  ٢٠١٥/ ١٨/٠٨                                                                      نصيبه اکرم حيدری    

 ابي دریني د داود د مايافغانستان 

 

 په لوستو وڼ د پاخي نسلونه به د تارینو . یوورځ به بادونه ی ، د غمازانو خاوری شيړیکلونه به پ   

 ، او دا  ی په ھر لور باغچو ته اوبه رسویني سرچیني او د وطن له خاورو نه به د داود د م،یبوخت و

 . ويی به تل ژوندنيد وطن په سردرو م

د .   دههښ نوهي داود خان د اوه کلن پ4ن صرف دي شو چه د شھږ خبر راته په غوايتړ سلما دبند د بشپد

 ،ی مطابقت لررډي او د ژوندانه سره یني خان شعر چه د ده د وطن د می ترانه، د غنی پورهړده په ز

  :کومي شريی شو چه د وطنوالو سره به اديراته په 

  زما وطنهی       ا

  زماېــزانــــــا وطنه د لعلونو خـ زمـیا

   زماېانښ دي د تورو نې ستا ھره دره ک
  

 مهړ کهڅ نو به زه شان او شوکت ټيټ وي ې سر چستا

 مهړ کهڅ زه به مال او دولت ې يارځ خوارو ې چته

 مهړ کهڅ زه به خوب او راحت ې يړ وران ويجاې چته

  زما  ې په مينه مستانمړ خاوره کې      مسته به د                      

  زما وطنهی ا                                                                             

 کرونو نهـــــ شه ستا لپاره د فې ايرې معقل

  قربان شه ستا لپاره د سوچونو نهې ميګستر

  شمه قربان شم ستا د خاورو د کورونو نهارځ

  زماې زمانې تلېولټ دي ې پرتې کهړ                             ستا ز

  زما وطنهیا                                                                              

  وطنه د جھانمهړــــــــــ زه سيال کې به ديا

 انځ مهړ کې خاورې تورې کوښ به ستا په پيا

  ودانمړ خو تا به کمړــــ کړې وړې به دانځ

  زمای افسانی دادي تاته مي تونښغه پـــــــ ھزه

  زما وطنهیا                                                                          

 ی کونوړ صرف په ھغو زی شی کوIنهي می او د وطن دا واقع،ړی غوانهي د وطن آبادول، د وطن م

 .   ويکډ ولولو نه ی چه د ملیزرغونه ش



  
 

 

  ٢تر ٢  له:و شميرهد پاڼ

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ،  ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه: يادونه

 

 دروند نه ی رھبر په تله کوي يڅ ھاي مقام سره به د دنی او د ده د وطن پالنی داود خان د قربانديشھ

 ی لرانهځ له يی ، د سردار نوم ستُهي له سره وٻی    یَ ھغه شھزاده وؤ چه د خاندان خولديدا شھ.  وي

 . دي د وطن خدمت ته ودری په جامو کیري او د فق،ړک

 مه ادي له نورو خلکو زانځ وخت به يڅھ(  دا وؤ چه حتي داود خان خپل اوIد ته مدام نصديشھ

او د ھغه د ) ج (ی خدای سره چه د لوی Iرګ او د دربا له غ4مانو له تھغه د دربار).  ینګ

 . او اصوله سره مخالفت درلود، سخته کرکه لرهید Iر) ص(رسول

 کور يي اوس د رګ ده، میري دا خبره له باور نه لدو،ي اوسی په کور کتوښ داود خان د خامو خديشھ

 . شوکارهښ رای ثبوت په اسنادو کی خبری او ددست،يافغانستان دولت واخ

 خبره ھم ړاي دا د وی می نور سره په خبرو کی درخانی لور آغلی ژوندینځواي داود خان له دي شھد

 چه کهځ ده،ي اوسی کسي سره په سویرګونه د خپل د ژوند له مل کلرډي جانه ی درخانیآغل :  دهيواور

 ته روان ايبي په کال ل١٣٥٦ داود خان د ديشھ.  ّ بوخت ووهړ په زدکی کسيمحترم داکتر نور په سو

 دني لور سره دی مسافری چه د خپلی يي  شوای چه کوIدوي ته راورسرګ ھوايي دويّوو، او د ژن

 کلي جمله ھم لوهي دا ی ککي چه په ھغه لوديښ پرکي لوي لور ته ٻی یاځ په دني ددرګم.  ګړیو

 وخت ی ته مدني او ستا دمي په سفربوخت یباد خو د وطن د آ،ی ارمان دی دی مدنيد( :   دهیشو

 .  ړووي خاورو ته ٻی ارمان دني دی د درګم).   ته راشمدني دیانشا[ کال ته به د.  نشته 

 یکښ اووځ دا رھبر په روی چه د چغچران په ترخه حادثه کی قصه کوی جانه، داسی درخانیآغل

 .ړی کييتو

 ونوړ په زانوي بچی د وطن د واقعیاځ بدله ده او دده ی بنهي سره مسوي د نواموادي داود خان د ھديشھ

 داي پښی اساسه تھمتونه به Iره پکی چه د غماز بی ثابت دی ھسی کوڼ پانوي په زرخي او د تاریک

 .ګړین

 یني د ماري په ساغر د مي مست یھس

  مي کله د خلکو په تھمت ري زھیچ

 پای

١٦/٠٨/١٥  

 

       

 

 


