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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
                                                   ۰۸/۰۴/۲۰۲۱                          دولت وزیری

    
 

 ژوند څخه زده کړه له
 
 

 عمر مې نیږدې اویا کلونو ته رسیږي،
 

 په عمر کې مې ډیرې سړې او تودې ولیدلې، 
 

 لوړي زده کړي مې تر ماسترۍ او تر ماسترۍ پورته وکړي،
 

 ډیر کتابونه مې ولوستل،
 

مائو، حسن د ارسطو، سقراط، افالتون، ناپلیون، سون تزو، کانټ، الپالس، هټلر، مارکس، انګلس، لینن، ژوکوف،  
 البنا، سید قطب، محمد قطب، نهرو او د لسګونو نورو اثارو پاڼې مې واړولي، 

 

د هندوستان، چین، ایران، ترکیې، منځنۍ اسیا هیوادونو، روسي، جرمني، بریتانیا، د امریکا د متحده ایالتونو، اسیا، 
 ې وکتل، افریقا، اروپا، امریکا، استرلیا، اریایانو او په لسګونه نور تاریخونه م

 

د اسالم د سپیڅلي دین، یهودیزم، عیسویت، هندویزم، سکهیزم، بودایزم، زردشتي، او نورو په لسګونو دینونو په هکله  
 مې لږ او ډیر څه زده کړل، 

 

 ډیرو هیوادونو ته مې رسمي، غیر رسمي او د زده کړو له پاره سفرونه وکړل،
 

 په لوړو څوکیو مې کار وکړ، 
 

 وخوړل،ښه او خوندور خواړه مې 
 

 په ډول ډول ښکلو موټرونو، ریلونو، کښتیو، الوتکو او چورلکو کې مې الوتني وکړي،
 

 د ډیرو خلکو دودونه او د ژوند دستورونه مې ولیدل،
 

 ښه نو له دې ټولو مې څه زده کړل؟ 
 

 یواځې یو څه او هغه دا چې هر چا د خپل ځان له پاره ثنا ویلي،
 

 ځکه چې، 
 

 ما ورته وویل چې جنرال او ستاسو دوست یم، ښه یې را پورې وخندل،په مسکو کې پولیسو ودرولم، 
 په لندن کې یې را څخه پوښتنه وکړه چې څه کاره یې، ما ویل جنرال وم، ویې ویل چې د امیګرانت په مانا پوهیږي؟ 

 در په در، که نه پوهیږي موږ امیګرانت ته جنرال نه وایو، او په زوره زوره یې وخندل، مانا دا چې بې کوره او 
 

په هندوستان کې ډاکټر را څخه پوښتنه وکړه، چې د هند په هکله دې نظر څنګه دی؟ ما ورته وویل هند زموږ ښه 
 دوست هیواد دی، ویې خندل ویې ویل، چې خود کش او بیګانه پرست همدي ته وایې،
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ړئ، او هیواد ته د خدمت کولو  په ایران کې د دفاع وزیر په رڼو سترګو راته وویل، چې د امریکایانو سره جګړه وک
 مشوره له موږ څخه واخلئ، 

 

په ترکیه کې دکاندار راته وویل، چې د دې شي قیمت شل لیره دی، ما ورته وویل افغان یم، ویي ویل خیر نو قیمت 
یې پنځلس لیره دی، ما ویل جنرال صاحب دوستم مې ملګري او ښه سړی دی، ویې ویل، قیمت یې پنځه لیره دی، ما  

 ه وویل چې ولې؟ ویي ویل ترک تبار مې وینه ده ځکه یې د دوستم په خاطر قیمت پنځه لیره دی، ورت
 

په پاکستان کې پولیس له ټولو ښه و، را ته یې وویل، خان صاحب څنګه داسې ازادې تڼۍ ګرځي؟ ما ورته وویل چې 
ري وخندل، ویې ویل خان صاحب  دین، دود او دستور مو یو دی او بیا خو سره دوستان یو، په کړس کړس یې را پو
 یا خو عقل نه لري او یا دې ځان په لیونتوب وهلی دی، د څه شي دود او دستور؟ 

 

 موږ ته یواځې ستاسو خواږه خټکي، سپین او سره انګور، سرې او زیړی مڼې او خورا یخې اوبه په کار دي، 
 

 اوس دې سر پرې خالص شو که یه، د سلو روپیو نوټ راکړه نور دې په بال هم نه وهم، 
 

 ما ویل اوس پوه شوم، 
 

 الصیږي، چې هر څوک د خپل ځان ثنا وایي دا یواځې افغانان دي چې سر یې پرې نه خ
 

 !ځوانانو
 

 نوره ستاسو خوښه چې خپله ثنا وایي او په ځانونو کې بدلون راولئ که یه، ما در باندې خپله غاړه خالصه کړه، 
 

 «  نور نو، دل تان باسیکل تان»
 

که په هیواد کې لیکلي کتابونه ولولئ، فکر کوم یواځې به دا خبرې ترې زده کړي، چې میړني یو، ننګیالي یو، زړور 
جنګیالي یو، دښمنی ښه ده، نفرت ښه دی، وژل ښه دي، تربګني ښه ده، او کار ښه نه دی، پرمختګ ښه نه دی، یو،  

د هیواد ابادول ښه نه دي او سوله ښه نه ده، پښتون دښمن دی، تاجک دښمن دی، هزاره دښمن دی، ازبیک دښمن  
یخی ښه ژبه نه ده، او نورې ژبې خو ټولې  دی او ټول یو تر بله سره دښمنان دي، پښتو د دوزخ ژبه ده، درې خو ب

پردۍ دي، د عصري او مدرنو هوټلونو جوړول ښه کار دی، زره موټر ډیر اسوده او مصؤن دي، په ودونو ډیر  
لګښت د مېړنیو کار دی، په مړي پسې په قرض پیسو خیرات کول ډیر ثواب لري، د رشوت په پیسو هر کال حج او  

 ری ورکوي، یواځې یو کار ښه نه دی او هغه په سوله او مینه کې ژوند کول دي،عمرې ته تګ، سړي ته د جنت زې
 .ځوانانو! د خدای له پاره د خپل ځان او د یوه افغان ثنا ووایي

 

 ! هغه مه کوئ چې اوس پرې بوخت دي، په خپل ځان پسې الړ شئ او هیواد وژغوري
 

 ونی شو ـیـو لـغـیـ و چـغـیـه چـزما زړه پ
 ه ـنـده وطـږې ای ویـیـښـه ویــــې نـــول

 

 د خوبونو په غفلت کې درنه غوڅ کړل 
 هــنــمــا لــې او چـښـا پــه، چـچا السون

 
 الیق سلیمان 
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