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 80/80/2802                                  آصف بهاند 
 

 جګړې المپیک د د لندن المپیک او
 (بمونه مډالونه او)

 

 د  خلک ټولو نړۍ د چې غږونه یې د داسې لوړ المپیک ډولونه ښه لوړغږول کیږي، لندن د کې د په دې ورځوو
که یې  .هم هیر کړی دی آن تردې چې له ډیرونه یې خپل ورځنی ژوند کې انعکاس کوي، په کومبزو ککرو

 سپینو او سرو د هیوادونو بیلو بیال د په پټه او ښکاره یې نندارې ته ناست دي او خوښیږي که یې نه خوښیږي،
 نوبیا  زهرو مزه څکلې وي، د سیاستونو امریکا د چا چې د او څوک امریکا ته السونه پړکوي، .مډالونه شمیري

 .بري دعا کوي چین ته د
 

جګړې په المپیک کې  خپل وطن د ترڅنګه مې د شمیر د مډالونو د خو زه هم دا لړۍ کله کله له ناکامه تعقیبوم،
بې شمیره  راوړل کیږي، پرځای بمونه جوړیږي، مډالونو المپیک د زما په وطن کې د .پوره پام دی ته هم  بمونو

خلکو او  دنیاوال مډالونه په خوشالتیا سره خپلو .په برخه کیږي ته ور توبه خلکوپرته له کوم بریالی ویشل کیږي او
 .تیارو ته لیږي او خو زما په وطن کې بمونه زما هیواد وال ګورونو وطن ته وروړي؛

 

 خو ترب روانې دي؛ په خرپ او المپیک لوبې پیل شوي، مه د ۲۲کال د جوالی په  ۲۱۰۲روان  هلته په لندن کې د
 جګړې د د کاڼه سرنیچي، ناوې په راتګ سره کوم ړانده او زما په وطن کې درې نیمې لسیزې وړاندې د ویر د

وخت « ګل نی  د»  پای نیټه یې هم د چې اوس یې غلي کول چا ته نه ورځي او المپیک سرنی داسې غږولی دی،
 .ښودل شوی دی

 

 استعمال او وطن په المپیک کې د زما د خو ه خواړه دي؛ډول مزه دار دنیا والو خوراک هر لندن په المپیک کې د د
 د والو هیواد دا ماشین زما د جګړې ماشین یې ویشي او د مرګونه راوړل کیږي، بمونه او مصرف له پاره راکټونه،

 .په بیه چاالن دي غوښو وینو او
 

 خو هم د چا او چا په برخه شي؛ بریالیتوب به اګست په دولسمه ڼیټه پای ته رسیږي، کال د ۲۱۰۲ لندن المپیک د د
 جګړې المپیک به څه وخت خالصیږي ؟؟؟ وطن د زما د

 .سره لرو په هر څه کې ډیر توپیر نور المپیک په توري کې ګډه پوله لرو، دوی یوازې د موږ او
 

 پښیمانیو بمونو او وژلو، جګړې، المپیک د زموږ المپیک دی، ویاړونو او مډالونو او لوبو خوښیو، دوی المپیک د د
 المپیک دی،

 مرګونه راځي، موږ ته بمونه او په لړ کې نورو ته مډالونه ورځي، همدې المپیکونو د
ځانمرګي واسکټونه په  بې سوادي او فقر، لوږه، موږ کې اچوي، نه په غاړو مډالو برونزو سپینو او سرو، دوی د
 کې لیږدوو، غاړو

 مرګونه، وینې او موږ ته جنګونه، په برخه کیږي، دوی ته بریاوې او ویاړونه ور
 دیوان، استازي او تور مرګ تور زموږ په برخه د جانان، دوی برخه ښکلي او د

 مرګ ګوټونه، زهرو او ته د موږ جامونه، کوثر دوی ته د
 وینې زموږ تویږي، سره کیږي، تر نورو موخې د اهداف او

 تورې که الال وهي مړۍ خواودال وهي،
 

 سوه کلن زوی پرځای شوه، څو هغه د د او انګریز د آبرو افغان تویې شوې، وینې د
 مرګونو ته سترګې په الریو، او غمونو بمونو، موږ ته ښه راغالست وایي، بریاوو او دوی مډالونو

 دوی غمونه خورواوهم به یې بمونه خورو، موږ به هم د وزې خوري، دوی هم روزې خوري اوهم زموږ
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 ـوږهــــژړا زمـ ـورو،ــنــ دا دــخـــنــ
 وږهــــم ته مــدوی ده اوغ ي دــوښـخ

 ي زموږ ژڼي په مرمیوـدوی دې وژن
 دوی ته هر شیبه هرآن به زغلو موږ

  
 چوولوته خویې خدای افغانان پیدا کړي دي، دوی دې بمونه جوړوي،

 په بیه، وینو د تطبقیږي زموږ پالنونه دوی جوړوي،
 به خپل کفن جوړوو، موږ نور دې خپل وطن جوړوي،

چې سبا یې  ځای ورکوي، او تیریدو په بیه طالب ته دفتر خپل مذهب نه د خپل وطن له پاره د خپل هدف او ایرانی د
له دین نه قربان کړي .(  . .کورنۍ ځان او  کلی، کور، وطن،) هرڅه موږ خو په ډول وکاروي، خپل وطن د سپر د

 ،. . .او
له  په دره او در تمدن له کاروانه لرې، د بیسواده، خوار، وږي، ټولو تر خو ډیره قرباني موږ ورکړې، ټولو تر

 یو، هرڅه بې برخې هم موږ
 څوک په وچ ډاګ ناستې ته نه پریږدي، موږ کې ناست دي، دوی په ماڼیو

 یوه هم نه لوریږي، موږ یې تته ډ پر اتمي طاقت غواړي، ته اتومي بریښنا او ځانو
نه  تاریخ را ویاړونه او زما خپل نومونه، با فرهنګه انسان بولي، اوږده تاریخ لرونکی او د ټولې دنیا متمدن، ان دځ

 کثافت خطاب کوي، آشغال او بې تاریخه، بیرته ماته د بې وطنه، پرمخ یې راته را باسي او اخلي،
اسالم مدرسه پرانیزي چې دی یې مسلمان کړی  ته د اوس یې بډې وهلي دي هغه چا خو خپله پرون مسلمان شوی،

 دی،
 پر مایې کیږدۍ نه لوریږي، لس پوړیزه ودانۍ غواړي، سل او خپل ځان ته یو

دیموکراسۍ په نامه زما پر  د خو تازه کوي یې، بدلوي او سل پوړیزې مانۍ هره ورځ رنګوي، پوړیزې او خپلې یو
 بم را غورځوي،  راکټ او ډالرو میلیونو څو پنځوس ډالري کیږدۍ د

 پرما یې سبوس او وچه ډوډۍ نه لوریږي، په خوراک ستړي دي، اوغوښوو پلوونو دوی د
 اته ګونو مظلوم ملت باندې یې د اوه ګونو او زما پر خو مین رهبران غواړي، خلکو پروطن او ته هوښیار، ځانونو

 وژلو، څیرلو، څښاک، خوراک، وب،خ چې یوازې د نازل کړي دي، قومندانان را مشران او ایله جاري لښکرو
 متخصصین دي، تیري کولو ټولولو او داړلو،

 

 !!!واه واه انصاف، واه واه دیموکراسي 
 سیاسي او د کی مو کې سوځي او لږ په اور فقر بیسوادۍ او ډیرکی د زموږ .موږ څه کوو وګورئ دوی څه کوي،

 په تیارو کوټو کې پراته دي؛ فرهنګي فقر
 هغه یې چې لري ددې پر ځای چې د او سرسی نه لري، وسایلو ته ال میډیا ټولو ډیری بیا د کې مو په سواد لرونکو

 ملي ګټې، کې یې ځانونه نښلولي دي، دامونو په نورو څه وکړي، خلکو او وطن په ګټه یو خپلو زړه سوي له مخې د
 المپیک د لندن د اخیستې ده د بیاتي راپه رڼا کې یې  خپلو دیني جذباتو د خلکو حالت یې هیر دی او خپل وطن او د

پرده  پردې سکڼي، له پاره پرتګونه او بدنونو څو دلو نجونو بیدونکو بربنډولو د.  . .روسي او اروپایي، امریکایي،
یوازې  مزدوري کوي او کې دعرب جان؟ نه کوي چې خپل زلمیان یې ځي په اماراتو په دې فکر .ستر یې کوي او

عمر تر پایه له جهان  د  پرده؟ با په خپل اند یې باستره؟ او لور ودوي، چا خور او بیا راځي وطن ته د ولور ګټي،
 ځوانان په پر نورو د خو کې کینوي؛ په تیارو خپل کور خپل ذهن او مستورې عاجزې په نامه د نه بې خبره د
په خاطر خپل  جوړولو وطن د ګاڼه سمبال دعلم په  بیرته د کړه کوي اوه زد بیلوعلومو بیال کې د مختللو وطنونو

 .وطن ته ستنیږي
 

 د خپل ذهن په لویه حویلۍ، د خو ستر جامې سکڼلی شو، له پاره د نجونو بنډو بر په اصطالح کفارو پردیو، موږ د
که څوک  مال ماته ده او کړې له پاره موه علم دزد پرمختګ د د جهالت تورې غوړیدلې پردې لرې کوالی نه شو او

پل پالرنیکه  پردې قهرماني دخ ستر او د ؛ .( . .عیسوي  کافر،: )کړې هڅه وکړي ښه نوم ورته شتهه یې دزد
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 ستر خبر دغه دریڅه هم د د .سي .بي .بي په سلسله کې غواړي چې د پردې کولو او همدې ستر د او .میراث ګڼي
 .په نامه وتړي

 

که  بنډ عکس چاپ شوی و، پالیسۍ له مخې کوم بر د رځني تاده خبرو انګریز د پښتو کې چیرې د .سي .بي .په بي
 نورې ستونزې او .کوم بل مل باندې اړه نه لري اجمل او په ایمل، هغه چاپیږي، نه غواړي، که و څوک وغواړي،

کوم مل له غاړې ـ چې ورسره زبیده ـ را واخیستل  طوق لعنت د بس بډې ووهل شوې، جنجالونه پریښودل شول،
 د او طنین په لیست کې یې نوم ولیکل شو ظاهر د عیسی اي نوم پرې کیښودل شو، د غاړې امیل شو، ایمل د د شو،

په ورځ به ایمل  همدې تورونو کیدای شي چې د خو تاده کړای شول، مخونه په انتقادي څپیړو سایتونو ښایسته ډیرو
دې ته ورته نورې  او په کتار کې ودراوه، عیسایانو د دې ښاغلو خو ریښتیني مسلمان په توګه روژه نیولې وه، یو د

 .په زرګونه عیني نیګړتیاوې
 

 نور څه کوي؟ او اوس نو ښه فکر وکړئ چې موږ څه کوو،
 . په خپله کوو دا هرڅه موږ بل څوک یې نه کوي،

 !غاړو ته انتحاري واسکټونه زموږ غاړوته، نورو مډالونه د
 

 بموته موږ راغلي یوونه دې راکټو   اړې نورې        ـډال ته غــم الــط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


