
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
 امين بسمل

  ٢٠١٠ـ٠٢ـ٠٣
  

  ارګ مشرحامد کرزي ته دبايرن مٻشتو افغانانو سوغات
  
  

  !قدرمنولوستونکو
د کرزی  ه لکه څنګه چې تاسو خبر ياست  سبا ورځ  دکابل دارګ  مشر حام ه  راځي  ل ي مونشن ښار ت  دجرمن

ه  ھمدې کبله مو الزمه وګڼله چې  له موږ څخه  تش الس ارګ ته والړ نه شي  خير که ډٻر څه نه لرو دا لږ څه ب
ه مخ   په الندې شعر کې دسوغات په ډول ورته ډالۍ کړو البته موږ به کوشش وکړو چې الس په الس يې دکاغذ پ

ه په مصوير ډول ورکړو خو کٻدای  سو پ وو چې  دپولي م  ھڅه ک ا ھ ه ږدي  خو بي رې ن شي چې پوليس مو ور پ
و د  ه شوه ن اڼو "ښاغلي کرزي"وسيله يې ور کړو خو که بيا ھم ون ه  پ اران  دې ھڅه وکړي چې دانترنيت ل  ي

ه شعر او  ارې دي چې پ څخه يې ورته وړاندې کړي  بايد زياته کړو چې دادمظلوم او کړٻدلي افغان ولس سوې ن
ړي، "ښاغلی حامد کرزي"صويرونو کې ځای شوې دي  ھيله ده چې  ت ه  رجوع وک ان ولس ت ې واوري او افغ  ي

و  اران خپل ستوڼي م ھر څه ورته په ډګر ووايي  او نور دغليمانو له تخرګ څخه راووزي  خپل ولس ورخپل او دل
  .سوړو ته وشړي 

  !ګرانو خويندو او وروڼو
وه دبايرن مٻشتو افغانانو کولتوري ټ ې صرف ي رانس محکوم کړی او داي ولنې له بل ھرچا څخه مخکې دلندن کنف

  غولونه، افغان ولس ته يوه بله لومه اود وخت   ضايع ګڼلې ده دافغانستان  دستونځې  رښتينی حل  پاکه اراده او
  .سپٻڅلتيا غواړي  نه تر کاسه الندې نيم کاسې کومې چې دښکٻالکګرو په نظر کې دي 

  !عزيزانو
ل اخالص ښودلی له  ھر څه دمخه له ټولو ويبپاڼواو ويبلوګ چلوونکو څخه مننه کوو چې تل يې له موږ سره خپ

ره  و س ه ځينوليکن ې ل ادوم چ ه دې ي ت پ ړې دي زحم رې ک ت خپ ه اوزحم ورا مين ه خ ل پ ې ت ې ي وږ ليکن او زم
ا و شمٻرقدرمنو ويبپ م ي ه ھ وګ چلوونکو دتصويرونو خپرول ډٻروخت اوزحمت غواړي دا الندې شعر ب ڼواو ويبل

و  پموي ترڅوټول ه س ل وس ون ه خپ وږ څخ ه م ې ل وو چ ه ک ه ھيل م ورڅخ ا ھ و بي تونځمن وي خ ه س ت
  .قدرمنولوستونکي  ته  زموږ غږ  په پوره ډول سره  ورسيږي 

ه قالب کې  بايد زياته کړوچې داالندې شعر دګران استادښاغلي  ډاکترمحمدصادق  فطرت ناشناس  دھغې سندرې پ
ا(شوی په کومه کې چې وايي  ليکل  ه  دواړو السو محبوب ا پ ا ھو م ولې ستا لمن محبوب ) په دواړو السو مې ني

ه   ه  ل دلته  له فطرت  صاحب څخه  ھم مننه کوم او ھم بخښنه ورڅخه غواړم چې دکاپي جرت  مې کړی  دی البت
  . بشريت ته  دثبوت لپاره  اخيستی دي ھغو دوستانو څخه ھم مننه کوم چې دا الندې انځورونه يې تاريخ او
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 په دواړوسترګو مې منلې ستا جفا برتانيا

 ھو ما په دواړو سترګوبرتانيا

 

 نظر مې ستا په نقشوکښٻښود

 قام مې درپرٻښود ننګ مې درپرٻښود

 ھر څه چې غواړې سپموم يې نه له تا برتانيا

رتانياھو ما په دواړو سترګوب  

 

 دشاه شجاع رکارد مې مات کړ 

 ورک مې له سيمې سوله ثبات کړ

 جنايتکار او قاتالن ساتم ترخوابرتانيا 
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 ھو ما په دواړو سترګوبرتانيا

 

 

  

 زما ياران دي زما ترڅنګ دي

  الس يې دخلګو په وينو رنګ دي

 ښه به يې چاغ کړم څو داملک کړم پرې تاالبرتانيا

سترګوبرتانياھو ما په دواړو   
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 نه دايوب راسره خيال شته 

 نه داکبرخان نه دخوشال شته

 بس ستا غالم يم چې مې پرې نه ږدې تنھا برتانيا

 ھو ما په دواړو سترګوبرتانيا

 

 

 ته وايه يوڅه زه به بل څه

 زما په مٻړانه زما په مورچل څه  

 دپالر نيکه دشملې نه لرم پروا برتانيا

سترګوبرتانياھو ما په دواړو   
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 داسې نظام مې درته جوړ کړ 

 ولس مې ښه په خاورو موړ کړ

 په اتو کلو کې مې تباه کړه پښتونخوا برتانيا

 ھو ما په دواړو سترګوبرتانيا

 

 که پارلمان که مې قاضيان دي 

 بډٻخواره ټول آن وزيران دي

 ولس به پوست کړي ته ډاډه ګرزه الال برتانيا

ګوبرتانياھو ما په دواړو ستر  

 

 

 

 ووروه شپه او ورځ اورونه
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 زه به دسولې وھم ډھولونه

 څوچې دا سيمه تر ابده کړم دتابرتانيا

 ھو ما په دواړو سترګوبرتانيا

 

 ستا موريدان ستا لغړيان ټول

 دا حضرتان او دا پيران ټول

 غومبر وھي والړ دي ټول زما تر شابرتانيا

 ھو ما په دواړو سترګوبرتانيا

  

 

 ځم دشٻخانودروازې ته 

 چپنه ھم وړم حج عمرې ته

 درباني غوندې قران خورم په بيا بيا برتانيا

 ھو ما په دواړو سترګوبرتانيا
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 څوک چې په موږ باندې راغلي 

 ھم پرزٻدلي ھم شرمٻدلي

 چنګٻز،سکندر،چرچل ، بريژنيف او امريکا برتانيا

 ھو ما په دواړو سترګوبرتانيا

 

  زموږ کورګی سوځيږي دا چې

 دٻوال او خښتې يې ال پخيږي

 دا نا بللي به تٻر تښتي په ژړابرتانيا

 ھو ما په دواړو سترګوبرتانيا
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 که يو ملي رھبر پيداکړو

 سره يو موټی دا پښتونخوا کړو

 بسمله بيا به په ځغاستا کړو په رښتيا برتانيا

 ھو ما په دواړو سترګوبرتانيا

لې ستا جفا برتانياپه دواړوسترګو مې من  

 ھو ما په دواړو سترګوبرتانيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

                                         


