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و شميره   ١ تر ١  له:دپا

ينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوا: ياد ير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ٠٥                                              منصور رشاهېش  
 

  ريو ورځان نيزر او نيره مخدوم د نهيړم په بلند سر ديمج د
  
 کارمل ببرک د ريوز کلتور او اطالعاتو د انويپرچم د ېچ شول دليول پو له ونيزيتلو ملي نامه په تش د افغانستان د
 فرهن او اطالعاتو د یړم سربلند ديمج یړغ یپال روس وند کيموکراتيد خلکو د افغانستان د او وفادار ردشا
  . شو خ ېک کابل په ېک ترس په مراسمو شوو ولين لخوا ونيزيتلو ويراد او ريوز
 ېک نادودو رويډ په کارمل د ېي خلک ريډ ېچ دهيک رليشم ېک ويړس خاصو هغو په کارمل ببرک د سربلند ديمج
 نه يړنومو په نو ،ید نه هم سکالو ېکنيل ېد د ،اوید یشو ړم اوس سربلند ديمج ېچ هن خو. بولي کيشر
  .ويغ

 مراسم اتل د ته سربلند ديمج ېي شرم ېب او رست نيسپ رهيډ په ېچ ده ورځان نيزر او نيره مخدوم د خبره دلته
  .هړوک هه ندلويش خاورو د ېي ته وستر ولس افغان د او وليون

 کار رويډ د او وبوله ريوز ه وي ېي سربلند او وکوله نايو وهي ېالر له ونيزيتلو یمل د امما همدغه په نيره مخدوم
 ديمج ېچ ېيوا ايتر ید ايب نو خو وي خپله په نيره مخدوم اريمع ريوز ه وي د رتهيچ که. ودهو ېي خاوند کانامو
 ه سره تنوپ او توپ وړدوا ېچ وه کهيشر نهړان دا من تر یدو د هل تر و،ل ريوز ه وي ري په ده د سربلند

 په تاداس خپل د يړنومو ېچ ید دا قتيخوحق و، تونپ کندهار د بلند سر ېچ ېيوا به ېني . ده ېپالل منيد
 او توپ د ېک ريپ په ده د . کوله نه هډډ ورسره ېي نه منيد ولډ هر له او بلله» فاشست نيام زبان «توپ ونهالر
 خاوند کارنامو د سربلند نيره. دهيرغ نه و ېپور ننه تر ېچ شوه خواره دومره ېک حکومت په برخه توکو یمل نورو

  :مړورک مثالونه و وي ېي زه ېچ مي مجبور نو ، لړورنک ېي مثالونه کارنامو د هغه د خو ړک ادي
 د او ېستيپران ېخون کلتوري اتحاد شوروي د ېک دفترونو او پوهنتونونو و،يځون په واديه د ېک ريپ خپل په سربلند

 هړجو نهيزم ه نه وخت بل هر تر ته دويخپر کلتور یرانيا يړنومو . هړوک ېي هه وژولو د دودونو مذهبي او یمل
  . بولي ېکارنام سربلند د مرو هرو ېي نيره ېچ دي ه هغه دا . هړک
 کله ،ېک ريپ ینيمخک خپل په نيره خو ورکوي هون ورته او کوي ريو ېک ونيزيتلو په نهيړم په سربلند د اوس نيره
 ېچ کله او ه،ړونک هه فيتکل وي ېداس د هتو په ريوز د فرهن او اطالعات د ديورس حق په رشاد استاد ېچ

 له سربلند ديمج ېچ وي قضاوت ده د دا به نو اوس. یراغ لپاره ېفاتح د ته جومات لهيا ید شول غوسه په انيفرهن
  .بولي یمل ريډ نه رشاد استاد
 ېريت ېخپل د ايب ورځان نيزر مشر مول ونيزيتلو یمل د ، کوي ريو نهيړم په سربلند د الملونو پورته په نيره که

 ړوال مخته ام وي هم نه نيره مخدوم له ورځان نيزر. ېړک ېيتو ېکاو سربلند په غمه له ېکيړا پرچمي او وندي
 ېچ ېور ېکوم له. ړک خپور نه ونيزيتلو ملي له ېي راپور ېد د او هړورک حاضري هم ېي قبر په سربلند د او
 یمل او ده هړجو مسخره هن کي یمل د ېک ونيزيتلو په ېور ېهمغ له ،ید یشو سيرئ ونيزيتلو یمل د ورځان
 کال س. ييک لځنمان نامه په اتالنو یمل د نينيخا ملي ېپک وخت هر بل تر او ،ید ینامل وخت هر بل تر ونيزيتلو
 خو کمالونه دومره ېچ شوه رانهيح لواله یشمال ليوو دروغ ومره ونيزيتلو یمل هړا په مسعود شاه احمد د ېچ

 بلند دومره ېي سر سربلند د اوس ید دا او. وه ېړک هړجو ېتر ېي سودا نينصرالد مال د همغه و نه ېک يړس زمون
 چا بل په یدو ېچ و ېک فکر ېد په به خو اي وه ېدليل ېي مهرباني دا نيزر د او یوا یژوند یړنومو که ېچ ړک
  .و یشو ړم رانيح له به اي او ي،يغ
 په حکومت یکرز د ېي ريډ ولو تر و نه مشر ونيزيوتل د ېچ ورځان نيزر همدا ېچ ید دا خو یا رانيح د

 قبرکن ینيمخک هغه د ېي ته خلکو افغانستان د ورغله الس په وک ته ده ېچ اوس او ېوهل ېسور ناري توبينامل
  .يړک ندر ېک کنهيل وهي په الملونه ريو د سربلند اوپه وکوي توبيړس دا ورځان شي یدايک . راوست ارمان

 که ،ید سردار هم وروسته ېنيړم له نيخا او. ييک شتليو وکا په ېپک اتل ېچ راغلي ېشپ ېداس خاوره ېد په
 .يړک نه سردار ېد یخدا
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