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 !ه لیکمـو کالمـڅ وـی شاعرانویکم د ـډوزې ول "ترمپ"ار ــدې چی د ډوزمــمخکې ل
 

 ووهي رډی هښشخوندونه په  یچ ېدیږپر

  نه شي یهضمول وکڅوره ـر مـزه دا

  یدــرار نـه کـزه پــماغ یی اوسه رـالت

 ید ګه سنـي سر پـلـره وهـما س یچ چا

  شوه دهږاو لهړکیه پرــژب ېم مـیـلـغ ېچ

  شوه رهیت ېره ال پسـومـشوه ه دهږاو ېچ

  هړکیخپل پر ېد ونهږوـغ ییکه نر  اوس

  وده شوهـت ه شوهـن هړـزما نغمه س ېچ

  ایب او

 وريګ هږه کاـور ازغي تـزما د ک ېچ

 ستانـلګه ـد هغه پ یواـاور ش مــیوا

 

نو افغانانو او اعرابانو ډوزمار ترمپه ته خو د هغه مخ په زوال امپراطوري ډوزن یی چې غیورو وطنپالو په اسالم می

ې دی بیا د د ډوزې په افغانستان، عراق او سوریه کې درباندې وایستلې بی شرمه ګستاخه چې دومره زور در پک

طالبانو او مجاهدینو مشرانو ته ولې ځولي اچوې چی په لحاظ د خدای پرې موږدي بد مو کړي چې ددرویشانو خاورې 

، یو څو ورځې ډز بند وکړي بیا مو هر امر  لږ راسره ګوزاره وکړي هغه پخواني یارانه وکړي کتلي ه ته مو په سپک

په الس احوال ورکړډوزن ترمپ ته  چې افغانان فلسطینیان نه دي چې خو طالب د نر بچي د خلیلزاد  د سترګو په لیمو

 ره ړه به ښه توده وي دسولې خبرې به سستا په چلوټو به شپیته کاله وغولیګي نه ډز بند شته مه یی هم فکر کوه جګ
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 کړو چې موافقه نهایی شوه امریکایي اشغالګرو او نوروکرګسانو پښې سپکې کړه اوربند به خود بخود نافذ شي.

 اوله ډوزه زما ولسمشر تور اوباما قسم که بیا تور را څخه ولسمشر شی 

اموسه یم ما خالي د ښځو جنسي اندامو  ته الس هسې دروغ وایی چې زه یو عیاش او بی ندوهم ډوزه هیلری کلینتن 

 .اچولي بیا یی هم کوم دا خو زما عادت دی 

دریم ډوزه که شمالي کوریا که له اتومي برنامو الس په سر نه شی نو د کیم غوږونه به ور تاو کړم څو دقیقې وروسته 

 یستانوژورنالدی باد کړي نو په سبا مې مشاورینو مې راته وویل چې کیم تنها ندي روس او چین ورسره دي شفتلې به 

 ته وویل چې د شمالي کوریا سره به ژر تر ژره دیالوګ شروع کړو.

پینځمه ډوزه د شمالي کوریا   مشره قد پستو دي خو موده وروسته ورباندي مین شوم ډیر جذاب هلک دي بیا مو په 

 قات وکړ.هفه بله ورځو مو بیا یو ساعت مالسینګاپور کي سره یارانه وکړه 

شپږمه ډوزه پاکستانى چارواکو د امریکې پخواني ولسمشران تحمیق کړي وو او په تریلیون دالریی ورنه واخیستل او 

نن کرکیتباز عمراني زه هم احمق بیا یی په همدې پېسو طالیبان اوالقاعده روځل او زموږ عسکر یې راوژل هه هه 

 وکړو د امپراطوریو په هدیره کې موپیښې بندي دی .کړم بیا مو پخواني یارانه تازه کړه بس څه 

اومه ډوزه له کډوالو مې نفرت کیګي خو کورودانه  او د ایوانکې میړه  یعنې زوم مې بیا کډوال دی خو په غریبو 

 مکسیکویانو باندې دیوالونه جوړه وم .

ه مې وویل چې ګوښه یی کړه هغه دي تریزا مې تمسلمان اتمه ډوزه دلندن ښاروال احمق دي پدې چې پاکستاني اصل 

 څه کار دی خپل ځګ د موښه .ویل ګلپي سریه ستا یی زما په ملک 

انګریزحکومت راته ویل خپله لوده یی نهمه ډوزه د انګلند سفیر په واشنګتن که لوده انسان دی زه کار نه ورسره کوم 

 چې نورو ته لوده وایې .

ې جزا به ورکړم چې حیران شی خو ایران مې یوه درون وغورځوله لسمه ډوزه ایران کې ډیرې غرتې پرتې کا داس

اوس اخوندانو ګنګس کړي یم ځګ ته هم الس اچوم د همدې لپاره او اوس مې یی د تربره بیړي هم یرغمل کړي ده 

 مې کرکیتباز عمراني هم وایت هاوس دعوت کړي.

لب جان ورته ویل غرت دا ګز دا میدان هغه اخري ډوزه افغانستان به ددنیا د نقشی پاک کړم خو په خوب کې طا

خو د استعمال  ، او د بمونو ادې3۵، اف ۵2یولک او څلویښت زره عسکر د پنځوسو ملکواشر ، کروز میازیل ، ب 

 د ټرې ځویه . په کړي به د ويکړله نور چه شي لرې چې سر

ړې دا په یاد ولره چې غټه خبره به در په تامي ګلپي سریه که ته د زرها مایلو څخه ددرویشانو په فقیر خانه حملې ک

د امپراطوریو هدیره  دا افغانستان دي   غاړه شي د میږي چې ورکه راشي وزر کا ټامي هم وزر کړي خبر ندي چې

ده له اسکندر مقدوني څخه نیولي تر چنګیز، هالکو، فارسیانو، مغوالنو، د ټامي انګریزو بابا ګانواو روسانو  جغرافیي 

خو افغان غیور   هم نه لريورړنګې بنګې کړي دي چې اوس ددنیا په نقشې لکه د غچې ګوتې نوک په اندازه ځای 

ره ورکړې چې الیب مفلس خو سرلوړي ګرځي . او اوس یی ټامیانو ته داسې ماته ملت پینځه زره کاله کیګي چې غر

هغه د ګوانتانامو مظلمو بندیانو پښې مچي کوي چی یوه بیني خمیري ورته جوړه کا او پښې سپکې ورنه ورکه ده 

  .کړی
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امریکا په  تړون او دافسوس می په حال د هغو ټامیخیلو دی چې لکه د آش کاسه چې تر آش هم تاوده وو د امنیتي 

 ،او بعضې سمرقندي .خپل اند تحلیلونه کړل چې اوس به دوي څه ځواب لري خپل ضمیر تهانډیوالی به ددوي په 

و لې ښکاري خبخاریي او پاردریایي مهاجرین چون افغانستان یی وطن ندي اوس هم د ټرن ترمپ خبرې ورته بابوال

 ه دا ګلپي سري په الس ورشي تسمې به وباسي .رښتیني افغانان یی دومره خواشیني کړي ک

 

 

 یاّسمان و هـمکځدا  یـچ وـڅ

 یدا جهـان ودان و یـچ وـڅ
 یجهان و یژوند پر د یچ وڅ

 

 یافغان و وـی یاتـپ یچ وـڅ
 یو "افغـانستان"ه دا ـب لــت
 تمل "افغـان" یو ید لـت

  

 یادونه:

هم ولولی، نو کوالی سی چی، پر انځور باندی د نوری لیکنی لیکوال ملی که چیری ګران لوستونکی و غواړی چی د دی 
 تر السه کړی!  فهرست ته، الر ښودنه« آرشیف»د او مطالب په اجرا کولو سره د لیکونکی مقالی « کلیک»
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