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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
    ۲۱/۰۷/۲۰۱۸                                                                    والیسلطان جان کل

 پــــــــدرام ته مشــوره یــاغـلـښ
 

 زما پدرامه قهرمانه اشنا

 په خپلو خلکو مهربانه اشنا

 منکر له نومه د افغانه اشنا

 د لیونتوب په الر روانه اشنا

 یو کرت بیا فکر له سره وکړه

 سوچ له ماښامه تر سحره و کړه.

....... 

ته افغان ښکاریکه یو پښتون تا  

 که تش تاجک درته خپل ځان ښکاری

 که درته بد افغانستان ښکاری

 که درته سم نوم خراسان ښکاری

 نو دا منطق غواړی برهان غواړی

 پریکړه د ټول افغانستان غواړی.

....... 

 ګوره اشنا دلته تاریخ پروت دی

 دی لوړو غرو کی ډیر پردي مات شوی

 په دی درو کی د پردیو سرونه

که منګی لکه کودي مات شویل  

 که ته افغان نه یی افغان مه اوسه

 که زړه دی غواړی مسلمان مه اوسه

....... 

 خو پام په دی وطن کی نور قومونه

 لکه څو تنه احمقان مه ګڼه
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 لکه د ځان په څیر پنځه لیوني

 داسی له مخې لیونیان مه ګڼه

 دلته هوښیار هوښیار سرونه شته دی

صیتونه شته دیدلته بیدار لوی شخ  

....... 

 دا دتاریخ دا دجرګو وطن دی

 دلته اصول د افغانیت چلیږی

 چی دی کودونو نه وتلی دی څوک

 دي شرمیدلي هم به وشرمیږی

 نو مه دی ځان مه دی یاران شرموه

 مه نور ایران مه پاکستان شرموه

....... 

 پدرامه ! بی د افغانیت له نومه

 ته بی هویته یی هویت نه لری

 که له ځان لری کړی دا نوم ښاغلیه!

 یی بی شخصیته بل شخصیت نه لری

 پام لیونیه! ځان برباد نکړی

 نور پلویان هم بی بنیاد نکړی

....... 

 تاجکستان د تاجکانو ملک دی

 ترکمنستان د ترکمنانو ملک دی

 ازبکستان د ازبکانو وطن

 قرغزستان د قرغزانو ملک دی

دی خراسان هلته په ایران کی پروت  

 لکه الهور چی پاکستان کی پروت دی

....... 

 په دی وطن کی ټول پراته قومونه

 دي سره ورونه افغانان دی واړه

 له بابا دمه تر دی دمه پوری

 سره یوتن سره یوځان دی واړه
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 د یو بدن غړی بیلیږی کله؟

 د بل بدن سره یوکیږی کله؟

....... 

 پدرامه نوم دی په دی نه غټیږی

ه تاجکان محروم کړیچی افغانیت ن  

 دادی له وسـه پوره هم نه ده

 چی خپل وطن نه افغانان محروم کړی

 نو اشنا! رحم په خپل ځان وکړه

 درنښت د لوی افغانستان وکړه.

 دی کی دی ګټه ده پدرامه اشنا

 د لیونیو قهرمانه  اشــنا!

۲۰۱۸جوالی/   

 تورنتو ــ کاناډا
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