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  !يودی له شينډنډه ترتخار اوباجوړه ، افغان
 :ي ويلیهغه يوشعردی چي وتلي هنرمندي نغمې پخپل خواږه غږک

 
ده په کابل اوپېښورکي افغان يو دی نن چي موږدډيورنډ دکرغيړني کرښي دواړو غاړو ته   دخيبردره خوالر دتلو راتلو

کابل اوپېښورکي که افغان سره  مېشتو پښتنو افغانانو جوړ ناتار اوغوبل ته ګورو نو داراته نوره هم په ډاګه شي چي په په
کابل اوپېښورکي خوهغه مهال هم افغان سره يو وو چي په  په.بت سره هم يو نه وويو نه وای،نو نن به يی غم اومصي
 شواوپيښوربياله کابله راورکو سروهلو بروهلوته خپله مهربانه اوپسته غيږده داسي کابل دسرو لښکرو سيل رامات

م په خپله خوښه پېښورنه ه پرانستله چي دکابليان دپيښورشواوکه چا دډنډې په زورنه واي پسې اخستي،نوهيڅکله به يی
ديولسم سپتامبرله ډرامې وروسته . بياهم بې غمه پاتي نشو خودکابليانو له تګ سره پيښور دکابل له غمه. وای پرې ايښی

 هغه دکابل دپت ساتني لپاره خپل زرګونه باجوړي زلميان له ډيورنډه هاخوا.زغمالی پيښور دکابل ټپونه ونشوای
مخامخ شوی دکابلۍ  ان يی دنوي پېردمتمدنواستعمارچيانو له لوري له ګواښ سرهپېښورغوښتل چي بچي.ورواړول

 .مورپت وساتي
 

سرونه اوځانونه لوګی کړل اودخپل وس تربريده يی   دپېښوربچيانو دافغانستان په لويشت لويشت خاوره خپل
هاخواداستعماراوپښتنوترمنځ داور نن چي يوځل بيا له ډيورنډه . لمني لنډ وساتل داستعمارچيانو السونه دکابلۍ مورله

هاخوا دپښتنو دکورپه  پروني استعمارچيان خوله ډيورنډه.لوبه توده ده،نوپېښوريی هم له تاوه ساتلی پاتي نشو اووينو
اوپه تېره بياچي په سيمه کي دلوی استعمار .ارامه ندي خوښ ورانولو لګياوو،خوننني دابياله ډيورنډه ديخواهم دپښتنو په

نن که دشينډنډ په عزيزآبادکي پښتنه موردخپل ځوان شهيدبچي سرته ! څنګ کي والړدي  خوړونکي يی هم پهواړه ټوک
سلګونه پښتانه  نن که په هلمندکي. ساندي کوي، نودباجوړمورهم دخپل زوی دشهادت په غم په سرخاوري اړوي ناسته

اوديرپښتانه هم داور اوباروتو په  اتدمسلمانۍ په جرم داستعمارچيانو دړندوبمباريوښکارکيږي نودپيښور،سو
ناوي دخپل واده په ورځ په سره ډولۍ کي په خپلووينوکي  نن که دننګرهارخوګياڼۍ. لوخړواولمبوکي سوځول کيږي
 .بښل کيږي لمبول کيږي نودبونيرناوي هم نه

 
 دښمن له لوري له دبونيرناوي دتورمخي  دننګرهارناوي که دشين سترګي دښمن له لوري په شهادت رسول کيږي،نو

! کيږي چي هغوي الپه يويشتمه پيړۍ کي هم په يوه خدای ايمان لري خپل ځوان مېړه سره يوځای يواځي پدې جرم وژل
زبرځواک،بې  پېرکي هم داحد،واحد،صمد،قادراومقتدرخدای نوم اخلي چي دځمکي په سريواځي يو هغوي په يوه داسي

اودخپلي موډرني ټيکنالوژۍ په مټ يی  شتمي پيړۍ دجال يی مشرتوب کويسياله پاچااودسرو سپينو څښتن دی چي ديوي
رانيولي ترسوات اوباجوړه پښتانه پدې جرم له څيلمي څټ کيږي چي  له ميرانشاه!!! دخدای خدايي هم چيلنج کړيده

 !!!په ځای کعبې ته سجده لګوي هغوي اوس هم دواشنګټن
 

اوتخارکي پښتون دخپلي مسلمانۍ په جرم له خپله پلرني ټاټوبي شړل  زګان که نن له ډيورنډه هاخوا په شينډنډ،هلمند،ار
چنار،سوات  پلرني ټاټوبي ته نه ورپريښودل کيږي، نودواڼې،بغړ،اعظم ورسک،ميرانشاه،هنګو،پاړه کيږي اوياهم خپل

ه خواجه بهاالدين کي ډيورنډه هاخوا دتخارپ نن که له. اوباجوړپښتانه هم په همدې جرم له خپل پلرني ټاټوبي شړل کيږي
سره دتړون په نامه له خپلي پلرنۍ ځمکي اوهديرې ليري په يوه بې وني اوبې  سلګونه پښتنې ميرمني له طالبانو اوالقاعده

دکربالدامامانواودهغوي  دظالمو،وينه څښونکو،غاصبو،جابرو،اوله انساني عاطفې عاري ګلم جمانو له لوري اوبوکالکي
هم له باجوړاووزيرستانه راغلي پښتانه دطالبانايزېشن  اتل کيږي،نوپه الهور،پنډۍ اوکراچۍ کيدمالتړوپه څيربنديوان س

توپيريی يواځي دومره دی چي په تخارکي دبېګناه اوسوله . نه پرېښودل کيږي په نامه سوله ايزي هستوګني ته
اوپه  طيف ابراهيمي نوميږيوړاندي دظلم اوجبرددغي لوبي مخکښ پخوانی ګلم جم کبيرمرزبان اول خوښوپښتنو په

په لوګر،کندهاراووردګوکي  کبيرمرزبان اوآمرلطيف که ترپرونه!!! کراچۍ کي دتورمخي استعمارنوکرالطاف حسين
مليشومشري په غاړه لرله نوالطاف حسين يی بيادکراچۍ په  دپښتنودټوليزي وژني په چاره کي دجوزجاني اوګلم جم

 ګلم جمانوکه په ميدان. م آباد اوالنډۍ کي دسلګونو پښتنو خون په غاړه لريټاون،ناظ بنارس،قصبه کالوني،اورنګي
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کاوه،نوالطاف حسين  وردګو،لوګراوکندهارکي دپښتنوکلي ورانول،باغونه يی سوځول اوهرساکښ يی دمړدکيوخوراک
 .هم په کراچۍ کي ورته فجايع ترسره کول

 
 دافغانانوپه وړاندي دوژنوپه لوبه کي که له ډيورنډه هاخواولس مشرکرزی له مسؤليته نشي ! خبري ډيري سريی يو

پښتانه ليډران هم ځان نشي  خالصيدای نوله ډيورنډه راديخوادپښتنو په وړاندي دروان نارواچلن له پړې تش په نامه
زبان اوآمرلطيف په بندکي پرتې په تخارکي دکبيرمر زماپه ذهن کي داټولي خبري تردې راوټوکيدلې چي. خالصوالی

خوراپه عاجزۍ اوخوارغږ غوښتنه کړي وه چي هغه دي ددغو بنديانو غمه  يوې پښتنې مېرمني له ولس مشرکرزي
 هغه دي موږدظالمو جنګ ساالرانو له.کرزی دي زموږغم وخوري! وايي لومړی خدای اوبياپاچا دغه مېرمن. وخوري

وسله وال نه څوک . بنديوان دي  چي تراوه سوه زيات کسان په يوه تنګه کالکييوه نيمه مياشت وشوه. منګولو وژغوري
موږنه دروژه ماتي لپاره پټاټې لرو اونه .دروژې مبارکه مياشت ده.پريږدي له دباندي راپريږدي اونه يي دباندي لوري ته

 . لپاره شلومبې هم دپيشلمي
 

دخدای هيلي ته .نو نه پيسې شته نه خواړه تلو ولګولې،اوسڅه پيسې چي مووې هغه موله وسله والونه دخوړوپه راغوښ
لومړی خو نوموړی دومره واک نلري . کرزی پخپله ډيرمجبوريتونه لري خوښايي دغه خورپدې نده خبره چي. ناست يو

ورکړي  اوکه فرض کړه ولس مشرکرزی امرهم.ددغي مســـــءلې دحل په اړه پريکنده حکم ورکړي چي کوم ارګان ته
. کميسون په مشرتابه هلته ورواستوي يداهللا سباوون په څيريوبې واکه،الابالي اودډالرو شوقين سړی به ديوهنودوح

تودې ميلمستياوي يی ووهلې،دبزکشۍ له لوبي يی  سباوون هلته ددغي جړي دحل لپاره څه وکړل؟ دمرزبان
 پښتنوڅوتنه استاذي يی راوغوښتل دبندي.لوري سل زره ډالر کره کړل خوندواخيست اوپه پای کي يی دمرزبان له

 تاسي په تخارکي ځمکي څه کوۍ؟ اوهغوي ته يی وويل
 

چي استازودخپلوپلرنيوځمکوشرعي اوقانوني استاذ ورته  خوکله.دلته مودغه ازبکان تنګوي. چيرته بل ځای ته الړشۍ
 داچي قاضي کبيرمرزبان ترټولومهمه. اوهمداسي غلی يي کابل ته مخه ونيوله وړاندي کړل نوسباوون هم غلی شو

پخې مهرې  هغوي دترهګرۍ پرضدپه آمريکايي جګړه کي دآمريکادالس.ابراهيمي دولس مشر پاخه ياران دي اولطيف
نارواعمله راوګرځوي؟ ښاغلي کرزي  ولس مشرڅنګه کوالی شي دآمريکايي جنراالنو دسترګوتورله داډول. پاتي شويدي

 ډيرکوکه يی ۶٠انځورنه وي ليدلی چي سريی ټپي شوی اوتر ني ماشوميښايي په تخارکي دبنديواني هغي پنځه کل
خرابيدا دی خودومره څوک نشته چي دعادي پټۍ لپاره يی ډاکټرته يا وروړي  دهغې ماشومي دسرټپ مخ په.خوړلي
 !!!ډاکټرورته راپريږدي اوياهم

 
اروغۍ دژوندوروستۍ پولي ته رسولي ده دنس ناستي ن  ښاغلي کرزي داتياکلني زرلښتي آناهغه انځورهم ندی ليدلی چي

 ښاغلي کرزي که دغه انځورونه ليدلي هم ته وا نو دده!! فالجيل ګولۍ هم نه پيداکيږي خود درملني لپاره يی يوه ساده
 پرې څه؟ 

 
هم نازولي شهزاده ميرويس جان  تراوسه خونه دکرزي خپله انادنس ناستي له امله دمرګ ترپولي رسيدلي اونه يی

ارګ کي دآمريکايي پوځيانوترچترالندي ښه په آرامه  هغوي خوشکردی په. پ له امله شپيته کوکه خوړلي ديدسردټ
دنړۍ دهرډول نعمت دالس ته .کيږي،دسويس ساعتونه اودپاريس عطرونه کاروي په فرانسوي چپرکټونو ويده. ژوندکوي

دهغوي دمعاش  په شينډنډکي دآمريکايانو اوياهمولس که . دميرويس جان له نازه ډکه يوه اشاره کافي ده راوړلولپاره
په هلمندکي دبرتانوي پوځ له لوري کلي په  خواره مزدور جنرال جلندرشاه بدنام په الس له يوې مخي وژل کيږي،اوياهم

خپلوپلرنيوځمکوشړل کيږي اوياهم دډيورنډيوې بلي غاړي ته ورباندي بمبارونه  ولس که په تخارکي له.کنډوالو بدليږي
 دښاغلي کرزي يی پرې څه؟  ږي،کي
 

ولس ! خونه داسي هم نده! ولس دي بالوخوري چي پخپله دده سرسالمت وي،زوی يی ژوندی اوکاروژونديی جوړوي،
هغه چي خپله غوښه کش کړي نودنورو دغوښو .زړه يی دغوښي دی.دی مشرکه هرڅومره غافله دی خوهغه هم يوانسان

 دي فرض کړي که دده ايکي يونازولی شهزاده ميرويس جان دشينډنډدماشوميولس مشر. شي درداحساس هم ورته کيدای
څه وي؟ ولس هم دولس  شهيدي اودتخاردماشومي بنديواني ټپي پښتنې له برخليک سره مخامخ شي،نودده غبرګون به

و يی وښيي لکه چي دخپل اوالدپه کړاوون دولس په کړاوونو دي هم هغه کټ مټ داسي غبرګون.مشرداوالدپرځای دی
 .ښيي


