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 ټوپکوالو ته  
 

 د نوي نسل وصیت او نصیحت 
 
 
 

تنور تود دی، د وطني ټوپکوالو تر څنگ گڼشمېر  څو څلویښت کاله شول چې زموږ په وطن کې د جگړې نغری او  
نغري کې پخلي    او  استخباراتي کړۍ هم د خپلو موخو او گټو له پاره زموږ د وطن په یاد تنور  ېمه ایز او نړیوالسی

 ږي.ـغوښو، هډوکو او وینو تازه ساتلې کېکوي او د دې اور لمبې زموږ د خلکو په 
 

  چې په کوره   يتېره نوی نسل داسې پوخ کړی دی لکه د خټو لوښ  هپ  ،جگړې دې اور زموږ خلکپرته له شکه چې د  
 ږي. ـو ته ورسېککری و، خو دا پوخوالی به په دومره ستره قربانې و نه ارزي چې بیه یې میلیونونږيـکې پخې

 

خو نوی نسل یې داسې رالوی  فغانانو په میلیونونو سرونه بایللي دي،  په هر صورت اوس خو هم جگړه شوې، هم ا
د جگړې په پیل کې یې خلک  هغو ټوپکوالو ته چې ، او زړورتیا سره غږېږيشوی او پوخ شوی دی چې په زغرده 

او ویل یې چې موږ له خپلې عقیدې دفاع کوو او هدف مو د یو اسالمي نظام جوړول  د اسالم د دفاع په نامه غولول
 ې رپوو او...دجنډه د کرملن پر مانۍ باناو کله مو چې روسان مات کړل، بیا به د اسالم  دي

 

پر ځای والړ دی او همدا  کرملن هماغسې  مگرټه، لوټه شو، ودې افغانستان لند همدغو رهبرانو تر الرښوونې الخو 
فر په نامه وژلي وو، اوس خپله په  سد    ته  د شورويرهبران چې په زرگونو خلک یې د کمونست، شوروي پلوه او  

او خبرې  تو سره له خندا ډکه خولگۍ ستړی مه شي  ااو له روسي مقام  ، ورځي ږيـد مسکو سفر ته هوسې ویاړ سره  
 .کوي

 

خلک وغولوي او بیا یې هم په ناسمو الرو د جگړې د کلتور دا سرالري اوس هم غواړي په هماغه پخواني ستایل  
لوری لري، نه  ددې پوه شي چې دا نسل بل ډول فکر او لیاو د بربادۍ کندې ته ورپورې وهې، خو دوی دې په    برابر

 هاو ورت  ړه مارو ته هم د الرښونې کويگ اوچتوي، بلکې جیوازې دا چې د خلکو او وطن د بربادۍ له پاره پل نه  
 ې:  چوایي 

 

  ،انډیواله یا داسې وکړه، یا داسېــ 
 

 جوړ کړه،یا دې ځان د وخت له غوښتنو سره 
 

 .  نه چې ستا زمانه او تاریخ پای ته رسېدلی دیېیادې پر خپل ځای کرار کــ 
 

 : گهیوه بیل نصیحتیت او صهم ټوپکوالو ته د نوي نسل د ودا 
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 ته بابا د راکټونو »
 

 د بې شمیره پاټکونو 
 

 سوداګر وې په دې ملک کې
 

 د درنو، درنو، سرونو 
 

 نه شاهي ستا خوښیدله 
 

 نه دي خوښ بیا جمهوریت و 
 

 د پردو په اسپه سپور وي 
 

 سرو کار دي بغاوت و 
 

 د وطن په بربادۍ کې 
 

 و چنګیزیان درته عاجز و 
 

 فطرت کېو ستا و دومره زهر 
 

 چې ماران درته عاجز و 
 

 ستا په سترګو کې یو خوب دی
 

 چې صاحب د ټول اختیار شې
 

 ارګ دي الندي تر قدم شي 
 

 ته د درست ملت سر دار شې
 

 په زړه ذکر د قدرت کړې 
 

 په خوله وایې ایتونه 
 

 ږي ـمداري رنګه بدلی
 

 ستا رنګونه او قولونه 
 

 محترمه! ځان خبر کړه 
 

 زمانه دهاوس بدله 
 

 ځلیدلې په دې خاوره 
 

 د پوهنې پلوشه ده 
 

 څوک رهبر څوک سودا ګر دی 
 

 ږي ـخلک ښه په دې پوهی
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 د پردي جرس زنګونه 
 

 ږي ـدې کاروان کې نه ځای
 

 د لته اوس چې څه مطرح دي 
 

 هغه لوی افغانستان دی 
 

 له هر رنګ تبعض نه لري 
 

 په هر قوم جوړ ودان دی 
 

 که زما منې صاحبه 
 

 پیروان د زمانې شه 
 

 یا بیا حج وکړه حاجي شه 
 

 «زیاتي تېر له دې کیسې شه 
 

 (غضري)
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