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و شمیره   ٢ تر ١  لھ:دپا

ینگھ ک پھ دغھ پتھ.  کارۍ تھ رابوليت ھمنـتاسو پھ درافغان جرمن آنالین   de.german-afghan@maqalat ئلھ موږ سره اړیکھ 
ت  ې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده : یاد یر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې ب لو مخکې پھ    ئھیلھ من یو خپلھ لیکنھ لھ رالی

  

٢٢٫٢٠١٠رحمت آریا                                                                             مارچ   
                                                              

اغلی غمخور صاحب  ٔگران او منلی ورور 
 

لو مو مننھ  د لیک لھ رالی
  

ولوھیلھ ده چې.لمریز کال پیل شو١٣٨٩ النده سباوون پھ   دغھ پیل د  ول ھیواد لپاره د یوه نوی  یدلو افغانانو او د  ک
ي چې زموږ ھیواد د. پیل وي پلوشو کې یو نوی  درې   تورې تتې پھ تیارو کې پ دی، لوگیو او باروتو ددیرش کالھ کی

الند لمر پلوشې نھ دي لیدلي، لسیزې ي چې دغھ ھیواد د  کاري چې دکی واړو  مرورو لمر او سپوږم د  داسې 
ي چې پھ . لرغونې آریانا د دنگو غرونو او لمنو، پراخو ورشوگانو او بیدیاوو لھ سرونو مخونھ اړولي دي دیرش کالھ کی

ې ووھلې او پھ دغو تیارو کې مو پردي د خپلو کورونو ، دغھ توره و چ نو او د  تیاره کې مو د یو بل پر خی د خپلو ک
و مو خپلو برخلیکون ل او د ھمدوی پھ چ یرل، دیر کالھیو بل و واکمنان ک شول چې د ھیواد پر ھر گودر، پھ ھر  و

  بلیو افغان پر رمباړې وھې، دیرش کالھ شول چې پھ ډیرې بیرحم سپین لیوان او شنھ، سرهگوټ او ھر غره باندې 
ې او باور  د ډاډ افغان چې د ھیواد پھ سیندونو کې د ھیوادوالو وینې ده، دیرش کالھ شول  خوږه گروھھ لھ السھ ورک

ي، دیرش کالھ شول ي او ھره ورځ د خپلو بچیانو پھ ویر کې د غمونو ساندې وھې، بھی کې نھ وچی  چې د میندو او
و پلرونو نھ دي خندلي او دیرش کالھ شول چې ھلمند، اباسیند مالدیرش کالھ شول چې پھ د او آمو وچ شوي دي،   ک

ونھ  پر وچو غاړو ان د مرورواو آمو یندھلمند، اباس  ددغو سیندونو س او. دي شويپھ ستونې کې توتکیو او ھیلیو غ
چې کوي، دیرش کالھ شول چېردل دل او رمې پرغاړو   نھ  او نھ مو د اباسیند لھ ھیبتھ ډکھ مستي ولیدهمې لیوان چ

پې را خپرې شوې او نھ مو د آمو  مو د ھلمند یو  ې او  د سیند د سولې سندرې واوریدې،پر غاړو د خو ایبلندونھ، رغیا
زھار ددغو ونھ مو ډاگونھ شول او نھ ھم آسمان پھ خپل گ  بارانونھ  مستډاگونو او وچو شویوبیدیاوو پر سرونو شنھ ب

ونووورول ي کې توتیان او بوراگان ورک شوي دي، ،مو بلبالن  ، دیرش کالھ شول چې لھ ب ت  د طبیعپھ دغھ ناورین
ال نھ شتھ چې زړونھ مو وچادل، گالن مو  وبلبالنکھ  د مرورو خو نازکو بلبالن ورتھ سندرې ووایي،  ھغھ ُسر او 

گلونھ رژیدلي دي،  د ب زموږ   ، بلبل پر گل مین دی،ل ھغھ تھ اوس د ساندو د وھلو زور نھ دی ورپاتېوورتھ ورژ
یدل، دیرش کالھ  ونھ د ویر پھ لمبو کې وسو ل او د ھرې ور شول چې ھېزموږ ب  یو  بیا ھمې پھ تیریدلومو زده نھ ک

ل،  دیرش کالھ شول چې ھې مو زده. بل داړو مننھ ک ې چا تھ میر  مو ونھ پیژانده، چاتھ ېې سرې جامې ور پھ تن ک
ولو. چاتھ ېې سپینېېې شنې، ل خو تر ھغو بیرغو الندې ې  د  یرازۍ بیرغونھ ورک موږ تھ ې پھ السونو کې ېې د 

یالوژۍ پھ نامھ بھرن جامې دغھ ھیواد تھ راوړې مرگونھ راوړي ول، ي چې لھ پردیو مو د ای خو یوه  دیرش کالھ کی
ل، تونھ مو ھیر ک نونھ مو ېې زموږ پھ درد ونھ لگیدلھ، خپلې جرگې او جوړ ل، خپل مس ا انونھ مو ورک ک  خپل 

یدلو او  ل او پردیو سازونو تھ و ن ل خپل دھلونھ مو ھیرل ک وال تر اوسھ ورتھھیرک ولسي   موږ چې خپل. نا
ولو زوړ ترینھ ډیموکراتیک سیستم مو جرگې دي  ۍ تر  تونھ لرو او د ن خو نن .  د جرگې پرتم مو ھیر ک دا دی،جوړ

ې بھ ېې جوړولې او سوبې بھ ېې ورتھ گوره  ۍ چې غون ھ شولې ھغھ لھ پرتمھ ډکې پگ ي،  ھ کی چې پھ جرگو مو 
 جرگو کې افغاني عطر نھ شتھ، نن مو پھ جرگو کې روسی، پاکستاني، ایراني، عربي، امریکایي، مو پھکولې، نن 

ي ن ډگر پھ خپل  سیاست او  نورو د ھیواد مو د.انگلیسي او نور او نور عطرونھ شیندل کی ت پھ کرغی وسلو د آزموی
ل بیا د یما او سپینتمان د. بدل ک الس ول افغانان یو  ول ش آیا داسې ورځ بھ راشي چې  بر پر سر را ي، مست پسرلني 

ال ، د ورورۍ پھ غی او ي، او د پرتمینو او لوړو شملو پھ  ن وک لې لمن کې لرغوني  د او لھ ھیبتھ ډک ا  آریانا پھ سپی
ا کې خپل ولسي دود د   ؟پھ مستیو او ھیلو ووایو گرانھ نوی کال او نوی پیل دې مبارک شھیو بل تھ د خوشالیو پھ ر

دو یو ی ه ک  آیا داسې ورځ بھ راشي چې د ھلمند  زما، بل ېې ستا او بل ېې د ھیواد لپاره؟ ېېگرانھ درې نیالگي بھ پھ گ
و  ل بیا پھ ر پې یو ي سیند د  کابل د وگورو؟سترگو مستې  ې را کاږل کی ي چې چ ، پر مرۍ خو دا دیرش کالھ کی

ې ده یا،  وخانديغواړي  او یا نھد کابل سیند بیده دیخو چې گورم بیاھم  ولې موږ د  ېې چا پھ لوی الس سا وربنده ک
پو پو داسې ورځ بھ راشي چې   آیا،د کابل سیند وچ دی آیا  ؟غ نھ اورو مست کابل د مست سیند د  د کابل سیند بیا پھ 

ه ل پھ گ و چې پاتې یو افغان وي تل بھ دا افغانستان وي؟ زه ھیلھ کوم چې  شي؟ آیادغھ سیندونھ بھ بیا یو ووایي 
ا ھمداسې وشي، ک زموږ د تورو داالنونو لپاره وروستھ لھ دیرشو کالو ر راولي او  زه ھیلھ کوم چې د سباوون 

ي زړونھ مو لکھ د لیرې ال ھ دمھیورو د ستست یر ل  ھیلھ لرم چې نور د افغان یتیم پھ . شي  مزل وھلو مسافرو پھ 
کھ ونھ وینم، ھیلھ لرم چې د افغان بچي پھ الس کې قلم او کتاب وگورم، ھیلھ لرم چې میندې د ساندو پر  سترگو کې او

یو ووایي او پھ شن ای لھ بلبالنو سره ای د شور او مستې سندرې پھ خو ونو کې مو د سولې او یوواليیو  آزانگې  و ب
 ، د پنجشیر، بدخشان، کندھار، لغمان، ننگرھار،  د ھلمند، ھیلھ لرم د سوبمن میوند او د غازی مالل بچیانخپرې شي

، نورستان، کاپیسا، سمنگان، بغالن، پروان، بامیان، خوست، نیمروزبغالن ، فراه ، بادغیس، لوگر، پکتیا، پکتیکا،  ، کون



  
 

 
و شمیره   ٢تر ٢  لھ:د پا

ت تاسو ھمکارۍ تھ رابوليافغان جرمن آنالین  ینگھ ک پھ دغھ پتھ.  پھ در  de.german-afghan@maqalat  ئلھ موږ سره اړیکھ 
ت ې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې : یاد یر و لولـ، ب لو مخکې پھ   ئ ھیلھ من یو خپلھ لیکنھ لھ رالی

ل بیا پھ شنو زني، زابل، فاریاب او جوزجان بلبالن خپلو غ ونو تھ والړ شي، ھیلھ کوم د لیوانو رمې ورکې شي او یو  ب
ي ې اوبھ و بھی   .وچو ویالو کې مو د یووالي او ورورۍ او زغم ر

  

ه خو دا دی ما ھم د سربدالھ افغان لھ تاسو مننھ چې ماتھ مو د نوي کال پھ اړه خپل لیک یر خپل ډک زړه لھ راولی  پھ 
 ک تاسو سره تش

  ستاسو
  

 رحمت آریا
 

 


