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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله من يو خپله لي، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئکنه له رالي

  

ه                                                                                            سرلوڅ مرادزی :ليکوال   ٣١-١٠-٢٠١٠  ني
                                                       

  ملنګ جان او پښتوستان
او۵٣د ملنګ جان د     م تلين په ت

  . ملنګ جان او پښتونستان لکه نوک او ورۍ، دوه سره نه بېلېدونکي نومونه دي
ه کې چې هلته د افغان د١٣٢٨په  ولت لوړپوړو چارواکو، د لروبرو پښتنو مشرانو او  کال د پغمان په ستره ملي جر

ه وړاندې شوه ون درلود د پښتونستان مسله د يوې ملي داعيي پتو و کې افغان دولت . استازو  ې  په پريک ددې جر
کو کې  کاره او صفا  ې په اړه چې هي افغان ته د منلووړ نه ده، خپل سياست په  نې کر د ډيورند د کرغې

ندک او  و کې د وږي ر ې خپلو پريک و د پيوستون د ٩په دې سربېره جر  مه د لرو برو پښتنو، افغانانو او بلو
ي ل کي ه لمان ې پنوم ونوموله چې له هغې روسته دا ورځ هرکال د ملي جشن پتو   .ور

ېرمه نورو پښتنو سيمو او لره پښتونخوا کې د  رهار، په ور ملي، ولسې او دا هغه وختونه دي چې ملنګ جان په نن
ه پېژندل شوی او . خوږژبي شاعر پتو نګ نوی پ او د ملنګ جان د شاعرۍ  )  ١( په حقيقت کې د پښتونستان غور

  .    عروج د مهال له مخې سره همزولي دي
ي وزير ملي مشر داودخان ، ملنګ جان ته چې هغه ١٣٢٨د يوه بل تصادف له مخې په همدې    کال، د وخت لوم

اکهمهال نالوست وونکي و ې لپاره  ل چې له . ی و، د زده ک ه زده ک ملنګ جان يوازې په يوه اون کې دومره 
  . هغې روسته يي خپله ليکالی او لوستالی شول

ې په کوزه غاړه، د پښتنو وياړلي مشر فخر افغان پاچا خان  او کې د ډيورن د تپلې کر نګ دې پ د پښتونستان غور
يرو ، خان عبدالصمدخان ) ٢(  ک پشان اورژبي او انقالبي شاعر او نورو سپين  او ولي خان غوندې مشرانو، اجمل خ

ي وزير ملي مشر داودخان په  نګ د وخت د لوم او ملي مشرانو مخې ته بيوه او د ډيورن په بره غاړه بيا دا غور
ی مشرۍ نورو هېوادپاله افغانانو، ليکوالو، سياستوالو او د ملنګ جان پشان ملي او  ولسې شاعر پخپلو اوږو اوچت ک

  !دا زموږ د ملي تاريخ د هغه مهال نه هېرېدونکې شېبې دي. وو
نګ به د ملنګ  ي، د نورو ملي مشرانو تر نګ د تاريخ خبره کي و د خپلواک غور کله چې د کوزو پښتنو او بلو

ی وي   .جان له نومه پرته د دې تاريخ بيان نيم
ی و، عجب محفلغه شعر کې چې د پښتونستان په ورځ يي ويلی او د  کال په ه١٣٣٢ملنګ جان په   نوم يي خپل ک

  :يوه برخه کې داسې وايي 
ول شوي عزيزان پکې        عجب محفل دی را
ه وای، خو چې وای فخرافغان پکې     ه به   ن
   ***   

ه ک     خانانو تاسو چې راتل خان غفارخان مو 
ری هغه کلک خان صمدخان م ه کستاسو مل   و 
ه ک کو اجمل خان مو    دلته خو نشته د خ

  فکر کې الړمه زه   * په کوکو ژاړمه زه             * تاسو نه يي غواړمه زه
  بنديان به نه وای که ژوندی وای خوشحال خان پکې   
ه وای، خو چې وای فخرافغان پکې   ه به    ن

 
ديز لمريز په ديرشمو کلونو کې چې زه ددې لسيزې  يد لي وون ني   کې شامل )٣( په روست نيمايي کې په لوم

تنه د رسنيو په . شوی وم، هغه مهال په کلي  کې يوازې زموږ ماما راډيو درلوده دغو کلونو کې چې د پښتونستان غو
وانان په دوبي کې يري او  ام به د کلي سپين ه په درځ پرمخ  روانه وه، هرما  په تېره بيا د افغانستان راډيو لخوا 

ولېدل دا . ولو به راډيو ته غوږ نيولی و چې د پښتونستان خپرونه پيل شي .دېره او په ژمې کې په حجره کې سره را
ام په اووه بجو پيل او د شپې تر اتو بجو پورې به يي ادامه درلوده  دقيقې په ١۵د خپرونې روست . خپرونه به د ما

و لپاره بېلې شوې وې و ورو ي ژبه د بلو  او خپرونه به د استاد اولمير په خواږه غ کې د پښتونستان  په ملي بلو
  .ترانې سره پای ته رسېده

ه او خولورو وياندانو لخوا به د  په دې يو ساعته خپرونه کې به د پښتونستان په اړه خبرونه  او د راډيو د تک
ري ه ان ې د جعلي توب او دا چې دا کر زانو پر افغانانو تپلې او افغانانو هغه نه ده پښتونستان د تاريخ، د ډيورن کر

ه سندرغاړو به پر لرو پښتنو د . منلي، تاوده بحثونه په مياشتو مياشتو او کلونو کلونو روان وو د افغانستان راډيو تک
تيو او سروکو کې يو  کيالک تيري او ظلمونه په تېره بيا د ملنګ جان په ملي اوخوږو غزلو، چاربيتو، ب په پنجابي 



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

يوالو ته بيانول که خبره زياته ونشي هغه مهال د پښتونستان په اړه د ملي مشر داودخان سياست، د . يو افغانانو او ن
ی  ون لپاره چمتو ک ول افغان ملت او لره پښتونخوا د يوه ملي پا نوروهېوادپالو ملي دري او د ملنګ جان چاربيتو 

  .وه
ون دې کلونو کې چې د پښتنو حجرې او دېرې  د ملنګ جان په شعرونو تودې او مستې وې او پښتانه يي د ملي پا

و، پکار دي چې هغه يو د  ه و ي وو دا به له انصاف لري وي چې ملنګ جان يوازې د يوه شاعر پتو لپاره چمتو ک
ل شي نګ له مخکښانو و و شعرونو خالق نه. پښتونستان د غور  دی، ملنګ جان د پښتونستان په اړه يوازې د 

يتوب او د پښتونستان د خپلواکي الهام بخښونکی هم دی ولو، د لروبرو پښتنو د يومو ې د ړن . بلکې هغه د ډيورن کر
  . پښتانه د هغه په شعرلکه د خوشحال په شعر کې خپلې موخې، خپل هويت او خپل سبا ويني

وک ژوندون نشي کولی  زه پښتون يم زما روح پښتونستان دی    بې له روحه 
  اسارت زما ارواح نه دی منلي  زما خوښ د ازادۍ نام ونښان دی

  : يا دا چې 
وي      اصيل پښتون پښتونستان خو
وي   چې پښتون نه وي پاکستان خو

  ***  
ي ي   *  پښتون پښتو پسې    بې ننګ پيسو پسې 

وي        شريف شرف رزيل غران خو
وي        چې پښتون نه وي پاکستان خو

  :او نورداچې 
ی شمه له    تانه پتنګ دې يم پتنګلو

  زما پښتونستانه ملنګ دې يم ملنګ
  ***  

و  ی ک و نه اللونه به لو و کا   موږ ستا د زي
و ی ک انونه به لو ه کوي    اللونه خو ال 

  ژوند نه غواړو بې تانه ملنګ دې يم ملنګ    
  زما پښتونستانه ملنګ دې يم ملنګ    

 يو تلويحي شعرچې هغه مهال په راډيو کې هم خپورشو ، افغانستان ته  کال  د پښتونستان په اړه ١٣٣٢ملنګ جان په 
او ويلی ود امريکا د هغه مهال مرستيال ولسمشر  تل چې .  اغلی نيکسن د سفر په ت دې شعر کې ملنګ جان غو

 په اړه اغلی نيکس په غوږ ووهي او امريکا وپوهوي چې که امريکا په سيمه کې سوله غواړي نو بايد د پښتونستان
ديد افغان تنې ته غوږ کي ې له په سيمه کې امنيت د لروبرو پښتنو د يووالي او د ډيورن کر. ستان خبرو اوغو

ېدو پرته نشي تامينېدالی و وينونن موږ د ملنګ جان د هغه مه. ړن ې د . ال وړاندوينه د سر په ستر کر د ډيورن
يتوب پرته  و بيتونه . يمه کې سوله او امنيت نشي راتالیدې سماتېدو او د لروبر افغان له يومو د نوموړي شعر 

   :دادي
ه که حکيم د امنيت يي         تشخيص مو د رن وک
ی مشی     ياره امريکې نه ست   په خبر راغلي هو
      ***  

پلي ه موږ ظلمونو يي    تشخيص مو د راځ وک
ي     ې شوې ويلي له چشمانو نم بهي   د زړه غو

يدليکه الړ شي مغل    ته ديوالونه يي ن
ي        تراوسه يي د زخميانو پرهارونه نه جوړي

زي کې وريدلي   اته ساعته بمونه چل 
ي     ي ماشومان خپلو پلرو پسې ژړي   ورکو

ده که مايل د حقيقت يي   فرياد ته مې غوږ کي
ه که حکيم د امنيت يي    تشخيص مو د رن وک

ه شې که دا حال ستا په قوم وي خدای دې نه کا ته    به 
ی مشي     اره امريکې نه ست   په خير راغلې هو

تنو ته وايي    :ملن جان بيا هم پ
ه    پښتونه ستا د تورې وار دی ، ل په ل جهان ک

ه        ور کې انتظار دي ، جوړ پښتونستان ک ي دې    م
ه   د ملنګ جان دغه ارزو ده ، پورته دې نښان ک



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ي بيان دی ، جوړ پښ       هدا مې د خوږ زړ   تونستان ک
    ***  

تنو ته وايي  ار لپاره پ ين   :پخپل هويت باندې د 
ی يي مرجان دی     خاوره يي د سرو ده هر يو کا
  زه چې پرې مين يم دا هغه پښتونستان دی  

لشن لشن  *  دا د خوشحال خان    دا د ميرويس خان 
لشن لشن  *  دا د درياخان    دا د ايمل خان 

  يي باچاخان دیماليار   *  باسي ترينه زاغ زغن
  زه چې پرې مين يم دا هغه پښتونستان دی  
    ***  

لتوب درس راکوي    :ملن جان موږ ته د خپلې خاورې د سپي
ه نه به تېر شم خو ايمان نه تېرېدی نشم     هر 
  زه لکه ايمان پښتونستان نه تېرېدی نشم  

ني وتلی دی   دا د حق اواز مې چې له خولې 
ۍ کې انسانا     وټ ن   نو اوريدلی دیوټ په 

  اوس مې د وطن لپاره سر الس کې نيولی دی
کله وصيت د خوشحال خان نه تېرېدی نشم       هي

  زه لکه ايمان پښتونستان نه تېرېدی نشم
و۵٣اوس چې موږ د ملنګ جان  د .  د کالم ريښتينول ته درناوی کوو، د هغه ستر ولسي او ملي شاعر م تلين لمان
من شوي پښتنو برخليک د ملنګ جان کېچن او ستون خه زيات .  له مهاله زيات نن ک نن موږ د ملنګ جان له پير 

  .  يووالي او پيوستون ته اړتيا لروملي
ولي ويکه پښتانه د ملنګ جان وصيت ومني او طا وپکونو خولې د خپلې لبان ريښتيا پښتنې مور زي ، بايد د خپلو 

ای لې خاورې افغانستان او پښتونخوا پر رۍ دا مرکز په نښه سپي يوالې تره  د پنجاب په لور ورواړوي او د ن
ي    . ک

اده وي    !ددې ولسي او ملي شاعر اروا دې 
ندونې    :ر

و د خپلواک داعيه د  ) ١(  خه مخکې پيل شوي او د هغې ١٣٢٨دلته موخه دا ده چې د لرو پښتنو او بلو  کال 
ي چې دا خاوره ا ې تاريخ له هغه مهاله پيل کي ريزانو د لوی افغانستان له تنه جال ک   .ن

  .د فخر افغان وياړمن لقب د غازي امان اهللا خان لخوا د پښتنو مشر خان غفارخان ته ډال شوی ) ٢( 
ي پورې ) ٣(  ول م  خه تر شپ ي  ول ي  ی له لوم وون نی    ــ  لوم

ي پورې ول خه تر نهم  ي  ول ی له اووم  وون نی         ــ من
ي پورې     ول خه تر دولسم  ي  ول ي له لسم  وون   ـــ لوړ 
 

  پای
  

ونه    :اخ
  ــ د ملنګ جان خوږې نغمې 

    
     
  
  

        
  
    
     

       
       

 


