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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 

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

 ٢٠١٦/ ٣/ ١٠                                                                  قاسم باز                     

 

 

 ! وړ کګړی جګ به جنوڅتر 

      

 يی کاله تيښلوڅ بآي تقری چ،ی ھم وجود لروادي بل ھی داسی کخي د جھان په معاصر تارايا   

 د خلکو وادونوي  د نورو ھه،ړ او وهړ کاني شرډي ږزمون!  فکر نکوم،ی وړی کیري تګړی جګجن

 د ږ ، اما برعکس زمونی دفاع کووګټ ی د ملی په پارلمان کی استازوادونوي د نورو ھ،یسره  فرق لر

 او  ،ی کویسپکاو)  امان C خان یغاز(  د خپلو نامتو مشرانولکه ښی په پارلمان کیخلکو استاز

  ی پدرام او دھغه ستمفي عبدالطوي يی مثال هښ او ني بھتر،يی په بدو الفاظو ستامانيخپل با عزمته ذع

 ی کزوي میردګ یونيزي خود فروخته استادان په تلوینځ د پوھنتون ږ زمونهګدار او دسته ده، ھمدارن

(  ی چيی دا جنابان  وااي ، بی وھلډ ته Mسونه را بی سره،  وطن پلورنګی سترني جرات او سپرډيپه 

Mان مناطق را نداردی  حق دعوا  اراضورندي انطرف خط دی وجب خاکھاکي یدولت افغانستان با (. 

  .ی استازو د پارلمان د خلکږ زمونی د پوھنتون استادان او دا دږ زمونیدا د

مه کومه  د دولت په نااي د حکومت او ښی په افغانستان کږ موناي ای چيږی کداي دلته سوال پ

 دولت او ږ زمونی ولاي لرو، نو بيی اخلم، او که رتهي نلرو زه خپله خبره بيیاو که نه؟ که . اداره لرو

 د افغانستان محاکمو ته اني چورهډنډ او یوونکي وتهي مسولی بندونوګرڅ تهي مسولی بهګحکومت د دارن

 د ی د محترم داکتر اشرف غنږن مو؟ی کوی په الزام او اتھام  نه معرفی او وطن پلورنانتي خید مل

 تهي مسولی بهګ د دارنی  چو،ي او خواھشمند لهي احترام ھرډي نه په سيئافغانستان د منتحب جمھور ر

   .ړی مجازات کني عاملندونوګرڅ تهي مسولی بهګ ، او د دارنیسي مخه ونندونوګرڅ تهي مسولیافرادو ب

 :يی واوعالمي

 یدت شوه نو دوا عی پرستتي پر ملولنهټ وهيھر کله که  وژنه ده، وادي ھوهي د ی پرستتيمل

 .ی دی روان شوی په لوری د برباديی ملت ی چی پوھه شدي باید

 ی ناولی خپلی چړی غوای په سو استفادخهڅ یمي کلینه د جھاد د مقدس تعداد ورووي ږ زموننن

 د یپردو په لمسون اوھمکار د ی Mندیوري د جھاد ترنامه او سیلي ھیستيکتاري سیکډاو د تعصب نه 
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 وړ کونويړ کرغی په دی نور خلک د دوی چيږی نه پوھی پردی دوی ول،ړی کلي تحمتيملت په اکثر

 .ی دی پوه شوهښ خلک وړو

 يی پژواک واعبدالرحمن

 رديګي خون بھا نمخواھدي نمیداور

  که من دارمیھني مديجو ی مانتقام

 شعر ی شکلوي ھموطن یمنامګ رانګ وهيتونکو ته د  لوسرانوګ خپلو ی چی نه وهيايځدلته به ب 

 .مړک ) ميتقد ( یالډ

 :يی شاعر وامنامهګ دا

  مردارلړ کيی شول، ھاغه دوه اني مو غازی دوه چدا

  فرارلړ کيی واک ته راغلل ، ھاغه دوه ی دوه چدا

  قات'ن شوليی شول ، ھاغه دوه داني شھی دوه چدا

  شولاني دوزخی پر جنت ته ، ھاغه دوهځی ی دوه چدا

  روانهی به وسهي برابره ده،  کيی توله

  افغانهړی کولټ غرټ ، ی په سر سودا به دداسر

 

 یپا                                     

 


