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 مبارک؟  ازادي

 
 

. په  الي ووتلینو په پایله کې بهرني ښکاره جنگزموږ په هېواد کې د نویو سیاسي ـ نظامي بدلونو 
چې یو بل ته د ازادي په نامه مبارکیانې  د لیکنو او نظریاتو یوه نوې څپه پیل شوې ده  ډیا کې  یم

تر السه  هغه عادت له مخې وي چې هره سیاسي نظامي ډله چې نسبي بریا    ، ښایي دا د ږيـورکول کې
 نوې څپې هم ورسره پیل شي.   د مبارکیود ازادي په نامه کړي؛ نو بیا 

 

ي یا غیر قانوني  نقانو   ږي هر چا چې ـهلته لیدل کېد خپل هېواد تېر سل کلن تاریخ ته نظر وکړو،  که  
، پر هغه یې د ازادۍ نوم ایښی دی، رخصتیانې او جشنونه یې پیل  سیاسي واک ترالسه کړی دی
 . کړي دي او ورسره مبارکیانې

 

، بلکې تړلي یو، فکر مو بندي دی، داسې تړل شوی  نه یوفکري پلوه آزاد    له   زه یې داسې گڼم چې موږ 

ټو ـ وټو گامید یې هم نه شته او لکه نانځکې د نورو په اشارو، د نورو د  گتام مخکې گدی چې د یو 

 . ږوـله پاره ګډول کی
 

ږو  ـس کې دي، موږ هغه وخت ورباندې خبریه سیاسي پلوه مو هسې هم ټول ښه او بد د نورو په ل ل

  .کاره تیر وي او لکه د چا خبره د هغه شوي کار تاریخ نور تیر ويچې کار له 
 

؛ نو بیا د یتولید څه چې د تولید فکر هم نه شو کول   دي،  س پښې داسې تړليله اقتصادي پلوه مو ل 

 ؟ ي په باب غږېـږو او یو بل ته یې مبارکي ورکوو کومې ازاد 
 

فکر بیان کړی    خپلادي« په باب  لب کې د »از، د یوه ازاد شعر په قاما د »ازادي« ترسرلیک الندې

ویلو په ځواب کې یو  د دې بدلون په پار د ډېـرو مبارکیانو او اوس یې  و کړی  خپوردی، پخوامې هم 

 ځل بیا خپروم: 

 زادي ا
 

 کــــا ی ریتل  ـــهیـادشــاهبتـــــرزادي ا
 شي زندان شي  ې ندبل ترحکم ل  د ېچ

 

 )خوشال(
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 زاديا
 

 ه؟ څ
 

 ؟ ېوو  ېد هڅ
 

 !آزادي
 

 شي؟  هڅ له  زادا
 

 ه څله هر آزاد
 

 خو،
 

 بندي وو  ه ږمو
 

 تل  لکه
 

 اوس  لکه  و ی بندي  او
 

 به اوسو  بندي  او
 

 لکه کفر  شو، ارهیوطن کله ت  ته  ږ مو
 

 و ړ ل کته ښمخ په   ېک ارو یت ېچ
 

 م په نامه اسال د شو  ڼ رو  کله او
 

 یې  ي یاڼر  ېچ
 

 خه څ وګ ستر له ږ زمو 
 

 واخستله، ي یاڼر
 

 ې شان په  ندوړد   اوس
 

 ېکفرو وطن ک هلته د  او  دلته
 

 په نامه  ۍزادا د
 

 ې شان په  ونو یل خندا د  کله
 

 ر څی په  مانویت ی د  اړژ  کله
 

۲۸/۰۵/۱۳۷۳ 
 (مخونه۶۸ــ ۶۷ که،ځ مروره م)
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