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 سـیــــــد عــــلمــــه
جمال الدین افغان

١٢٥٤علمه سید جمال الدین افغاني په کال 
هجري سپوږمیز کال د شعبان په میاشت کي

نړو کال سره برابر دى د کیز زېږد١٨٣٩چي له 
ولیت په مرکز اسعداباد کې په یوه دیندوسته
کورنۍ کي زېږېدلې دى. دې د اسلمي نوښت

بنسټګر او یو فعال سیاسي غړى و، چې د
اسلمي ملتپالنې یو مخور پلوي و.

 کالیز زېږد١٨٨٥سېد جمال الدین افغاني په 
کې د پان اسلمیزم غورځنګ په جوړولو

بریالې شو. د علمه نظریه او مبارزه په دوه
اصولو (اسلمیت) او (افغانیت) ولړه وه.

:نیولیک
سید جمال الدین د سید صفدر ځوى و نوموړى

 سپوږمیز کال د کونړ په اسعداباد کي١٢٥٤په 
وزیږېد. د سید جمال الدین افغاني کورنۍ د

کونړ په اسعداباد کي اوسېدله خو د امیر
دوست محمد خان په وخت کي د ځینو اړتیاوو

له مخې د هغه په امر د سید پلر له کورنۍ سره
کابل ته راغى او هلته مېشت شو.

:زده کړې
سید جمال الدین افغان په اووه کلنۍ کي په

خپل کور کي د دودیزو پوهنو په زده کړه پېل
وکړ. دې ډېر ځیرك او هوښیار و، دفكر پراخي

یې دونه وه چي په لږ وخت کي یې د وخت دود
نړي پوهني ټولي زده کړې ان چي استادانو یې
هم له نبوغ او فكر څخه ګټى اخیستلې. افغان

سید پر اتلس کلنۍ صرف، نحوه، معانى،
بیان، نوى او زوړ تاریخ، تفسیر، حدیث، فقه،
اصول، عقاید، کلم، منظق، ریاضى، هندسه
او طب ختم کړل. ده له ډېر ځراکت او قوى ذهن

سره پراخه مطالعه هم کوله او په هر برخه کي
یې د خلګو د ویښتا په او هوسایني له پاره یو

نوى نظر او پېغام ډګر ته راا ایستى چي دا دده
د نبوغ ښه بئلګه او د ذهن د پیاوړتیا څرګنده
نښه ګڼل کیږي چي د خپلي بیساري پوهي په

برکت یې کور، کلى، هیواد او دنوۍ ډېر
هیوادونه ویښ او د ژوند په رستینې مانا پوه

کړل او د هغوى بیده وجود ته یې د ویښتا په
روح ننیستى.

کابل تر تګ مخكي یې په کونړ کي ه سید فقیر
بادشاه څخه دینى او عربى پوهنى زده کولې او
په کابل کي یې بیا د ګداى ګذري په ماجت کي

له لویو پوهانو څخه لوست کاوه. د وخت په
تیرېدو سره پردې زده کړو قناعت ونكړ او د

پوهى مینى تر هنده ورساوه.
د پوهى او زده کړې په لر کي یې د هیڅ
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ستونزو او خنډونو پروا نه کوله. سید افغان په

هند کي یو کال او څو میاشتي تیري کړې. پر
تېره زه کړه یې نوي پوهه د نوو اصولو سره

زیاته کړه یانى سید مخكي په عربې، فارسي
او ترکى علوم لوستلي و واو په همدیې ژبو

ږغېدى په هند کي یې انګلېسي او اردو هم زده
کړه. سید چي پخوا یې فلسفه د عربې پوهنو

سره یوځاى ویلېگ وه دا وخت یې په هند کي د
نوي فلسفې په کارولو سره چي له اروپا څخه

یې ځرك رارسېدلى وزده کړه.په سید جمال
الدین کښي د کوچنیوالي څخه د ښه استعداد
او نبوغ نښي نښانې څرګندي وې ځكه نو پلر

دى لومړى د کامې د شیر ګړ د حضرتانو په
دیني مدرسه کي شامل کړ . بیا پلر د ځان سره

کابل ته بوت ، هلته یې له مشهورو استادانو
څخه دیني علوم ، ریاضي ، طب ، منطق او

فلسفي کتابونه ولوستل او د دې تر څنګ یې
پوځي زده کړه هم و کړه . په لږه موده کي

ډېرعالمان ده ته د تدریس کولو څخه عاجز
شول . په زلمي توب کي یې هند ته سفر و کړ او

هلته یې د دیني او نورو عصري علومو زده
کړي بشپړي کړې . بیا حجاز ته ولړ ، یو کال د

عربو په ملكونو کي و ګرزېد . 
کله چي سید جمال الدین افغان په دغو

سفرونو کي پر زده کړه سربېره د شاو خوا سیمو
د سیاسي ، اجتماعي او اقتصادي حالت ډېره
ژوره مطالعه و کړه نو دا فكر ور سره پیدا شو

چي څرنګه خپل هیواد، ټول اسلمي هیوادونه
او نوره نړۍ د انګرېزانو د استعماري بند، اثر

او نفوذ څخه خلصه کړي ، نو یې عملي هلي

ځلي شروع کړې . 
پدې وخت کي امیر محمد اعظم خان د امیر

دوست محمد خان زوى د افغانستان پاچا وو ،
سید جمال الدین د نوموړي پاچا د نیژدې

مشاورینو او د دربار د مخورینو څخه وو . د
امیر محمد اعظم خان د پاچاهۍ دوره ډېره

لنډه وه او بیرته امیر شیرعلي خان د دوهم ځل
د پاره پاچا شو . امیر شیرعلي خان له خپل

ورور ( محمد اعظم خان ) سره د نیژدې تعلقاتو
، یا د انګرېزیانو په اشاره او یا د سید جمال

الدین څخه خپلي واکمنۍ ته د خطر په نسبت
دى د خپل هیواد پرېښودو ته اړ کړ . سید له

هیواد څخه تر وتلو وختي ل خپل ټول پلنونه
او مترقي پروګرامونه د وخت امیر ته و سپارل

او له هیواد څخه و وت .
لومړى هند ته ولړ ، خو انګرېزیانو د هغه ځایه
څخه و ایست او له هغه ځایه مصر او بیا ترکیې
ته ولړ . په ترکیه کي د هغه هیواد د صدراعظم

په غوښتنه د پوهني او معارف د وزارت د
مجلس غړى و ټاکل شو . سید د ترکیې څخه
مصر ته ولړ او هلته یې نهه کاله د الزهر په

اسلمي مدرسه کي د استاد په توګه دنده تر
 میلدي کال کي له هغه ځایه١٨٧٩سره کړه . په 

وتلو ته مجبور شو، هند ته ولړ . ډېر ژر
انګرېزانو مجبوره کړ چي له هنده څخه هم

ووزي . له هغه ځایه لندن ته ولړ او هلته یې د
( ضیاالخافقین ) په نامه یو اخبار پیل کړ او له

هغه ځایه فرانسې ته ولړ او هلته یې هم یو
اخبار پیل کړ . اخبار یې د فرانسې حكومت بند
کړ ، هغه وو چي د هغه ځایه څخه ترکیې ته ولړ
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 ) میلدي کال١٨٩٧ هجري سپوږمیز ( ١٣١٤په 
د سرطان د ناروغۍ له امله وفات شو او په ترکیه

 هجري لمریز (١٣٢٣کي ښخ شو . چي وروسته بیا 
 ) میلدي کال کي د ده تابوت د ترکیې د١٩٤٤

حكومت په موافقه کابل ته راوړه شو او د کابل
پوهنتوون په احاطه کښي په شاندارو مراسمو

ښخ شو .
سید دا مهال د پوهي او اخلقو نوى لر

پرانیستله دى په هند کي پر یوه ځاي دیره نه
شو بلكى غوښته یې چي د هند هري سیمي ته

ولړ شي، د خلګو سره وګوري او د هغوى د
ژوند په اړه خبري ورسره وکړي. په دې کوګه په
ټول هند کي وګرځېدى او په هر ځاى کي یې له

خلګو سره په ټولنو او غونډو کي ولیدل اود
خپل سفر پر مهال یېد هغو ځایو اصول او

احوال ځانته ښه روښانه کړل. سید ته پر یوه
ځاى پاته کېدل د خفګان خبره وه ځكه یې نو د
نړۍ ډېرو برخو او هېوادو ته په مناسب وخت

کي سفرونه وکړل او د هري سیمى اوهیواد
خلګ یې د ژوند د رښتینى مانا د پوهېدو له
لپاره راپور ته کړل. سید افغان له هنده مكې
شریفي ته ولړ، حج یې وکړ اود عربو خوى،
کړه وړه اودودونه یې ولیدل او ډېره ګټه یې

ورته وکړه. ترحج وروسته بیرته افغانستان ته
راغى چي دا مهال لوى پوه او نابغه ځني جوړ

شوي و. کله چي بیرته هیواد ته راستون شو نو
د وخت حكومت دده د ځراکت او پوهي امله

ورته د حكومت په حاکمه درجه کي اوچت او
لوړ ځاى ورکړ. څه وخت چي امیر دوست محمد

خان هرات ته د وراره او زوم سلطان د احمد
خان تسلیم کړه او وروسته د وربیښي ناروغۍ

له امله مړ شو، وروسته محمد خان د زامنو تر
منځ شخړي رواني وې امیر شېر علي خان او

محمد اعظم خان تر منځ دواکمنۍ پر سر شخړه
روانه وه دې پیښو سید افغان ډېرو زوراوه، که

څه هم د محمد اعظم خان ملګرى و، سید
افغان دا مهال اووه ویشت کلن و او د وزارت

تر جوکۍ رسېدلى و،د محمد اعظم په زړه کي
یې خورا ځاى نیولى و اوتل به یې مشوره

ورسره کول،، سید افغان ده ته په هره برخه کي د
نوى فلسفې له مخي پوهه ورکړې وه، ده هم د

واك پر مهال دده لر ښووني منلې. کله چي
امیر شیر علي خان، محمد اعظم خان ته ماته

ورکړه نو سید افغان ته یې بلنه ورکړه، خو هغه
ونه منله، د محمد اعظم په ماته یې اراده له

لسه وزکړه او د امیر شیر علي خان سره یي هم
مرسته ونكړه. دا مهال سید د خپل ځان له پاره
وضعه سمه ونه ګڼله ځكه یې بهر ته د تګ هوډ

وکړ. ددې له پاره چي خپل هیواد او خلګو ته
یې خدمت کړى وي نو امیر شیر علي خان ته

ورغي او د رخصتېدو پر مهال یې هغه دهیواد
د پرمختګ په نیت ځیني مواد وړانتدي کړل

لكه په کابل کي د یوې چریدې خپرول، د
افغانستان د سیاسي خپلواکي اخیستلو

اعلن، د کابینې جوړونه، د عسكرو منظمول،
د ملي ژبي پښتو پالل او بدا یول، د ښوونځیو

جوړول، سړکونه جوړول د پستې او مخابرې
وسایل برابرول او نور... دارنګه د سید په باره

کي وایي چي ده محمد افضل خان ته پوره
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درس ورکړې و. که چیري افضل خان باچا سوى

واى نو به سید افغان د خاوري د آبادۍ،
خپلواکۍ د ګټلو په لر کي او د خلګو د هوسا

ژوند له پاره نه تسړي کېدونكي خدمتونه کړى
واى، تر دې وروسته سید افغان له خپلي

خاوري په ژوند ولړ او تر مړینى وروسته پسله
ډېره وخته تش تابوت اوهډوکي ګران هیواد ته

په خورا درنښت راوړل شول او د کابل پوهنتون
په منځ کي ښخ شو. چي په هیواد د کورنیو

ورانوونكو جګړو په ترځ کي نه یوازي داچي
ژوندي انسانان مو بې پټ هاو په خاورو ومنډل

سول بلكي له مړو اومزارونو سره هم دښمنۍ
وپالل سوې. چي په دې ترڅ کي د سید افغان

قبر هم دا ډول وران او په بې شمېره مرمیو
سورۍ، سورۍ سو، چي ته به وایي د ډېر منظم

پلن له مخي دا کار سوي دي. زموږ د
خاوریوانسانانو ادرین غلیمانو یوازي په دې
زړه نه سړېدى چي نن او سبا ته مو اور واچوي

بلكې د پرون د ویاړونو پر تندي یې هم داغونه
راکښېښول... که څه هم د سید افغان د ژوند

اړخونه په څو پاڼو او کتابو کي نشي ځاییداى
او د هغه د ویاړلي ژوند په اړه کتابونه لیكل په

کار دي، چي دده د ژوند او اثارو په برخه کي
مالومات بشپړ سي. خو دلته ددغه ستر انسان
په اړه یو څو ټكي روښانوو. سید جمال الدین
افغان د ختیځي نړۍ ستر عالم، لوى سیاست
بوه، مبارز او انقلبي و، دى نه یوازي پوه او
مفكر و بلكي له پوهي او مفكورې سره عمل

هم ملګرى کړي و، ځكه نو د عمل او مبارزې د
لري اتل او مخكښ ګڼل کیږي، دده دعمل له

پاره باید داووایو چي دده پیغامونه او نظریې
دي، چي هر وخت او هره ورځ یې په بیلو، بیلو

هیوادو او خپلو تالیفاتو کي ځاى کړي دي،
دده دا پیغامونه یوازي د یوې ورځي او یوه تن

له پاره نهوو بلكې هغه مهال د هغو قومو او
هیوادو د ویښولو له پاره لوى درس و چي د

استعمار تر تتۍ لندي و واو خورا ښه بېلګه
یې دعروۍ الوثىى مجل هده. ده د نړۍ پر مخ

مسلمانان چي د اروپا له خوا تر ښكېلك او
تیري لندي وو د یوه لس ګوتي ګڼلې او ددغه
ښكېلکي واکمنۍ د ختمولو له پاره یې دوى

یو والي او ورورۍ ته رابلل چي ځانونه
خپلواك او هیوادونه یې له ښكېلکه وژغورل

سي او پردى وان ونه توانیږي چي ددوى پر
مادي او مانیزو شتمنیو خېټه واچوي ستر

سید د ښكېلك د ناوړي پالیسۍ ورکولو له
پاره په هر هیواد کي هر قامته خپلي سوي،

سوي نارې په ډېر حراکت اوزړورتیا سره وهلې
او دایې لویه هیله وه چي د ښكېلك

(استعمار) تور ټغرله دغو هیوادو څخه ټول
کړه سي. ده غوښتل چي دا هیوادونه د

مفكورې او عمل له لري راویښ کړي د پردي
دښمن پر وړاندي کلک و د ډیري او استعماري

نقښې یې وراني کړي او په پاى کي وکولى
سي چي د استعمار کور ځنځیر د تل له پاره له

خپلي غاړي وباسي. همدارنګه سید افغان
تبعیض او تفرقه نه منله، هه ته انسان انسان

ښكراېدى، تور، سپین او ژړ یې یو وجود ګڼل.
دده دالوړه مفكوره هر ځاى په هر هیواد کي

جوته سوې ده. یاني دى چي به هرځاى ته ولړي
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ځان یې د هغه ځاي او د هغه د ځاى د خلګو

ګاڼه، هند ته چي ولړي، هندوانو، د هند
مسلمانانو او نورو توکمونو ته یې د مبارزې
مفكوره ورکړه او ځان یېد دوى یو غړى ګاڼه
حو چي هند ځان داروپا له ښكېلکه خپواك

کړي مصر او ایران ته چي ولړ، هلته د هغوى
په درد دردمن و او د ښكېلك د ورکېو لري

یې ورښولې، ترکیې تهچي ولړ، هلته د
ترکانو وروڼو په غم کي ځان کډ باله، دى چي به

هرځاى تلیى، هلته به یې د هغه له پوهانو
اومخورو سره کتل او هغوى به یې خپلواك

اوسرلوړي ژوند ته هڅول چي خپل ولس د
ښكېلك ختمولو له پاره پوه او ویښ کړي. د

سید افغان مفكوره تدرې هم لوړه وه، ځكه هغه
انسان د اسنان په نوم پېژندى چي باید د نړۍ

پر مخ خپواك ژوند وکړي، د نړۍ مخ سید
افغان ته د یوه کور حیثیت درلود او نړیوال یې

د یوې کورنۍ غړي بلل. موږ په پوره باور سره
ویلى سو چي دى له یوې بیوزلي کورنۍ څخه

راپورته سو او په خپله پوهه یې کور، کلى،
هیواد، ختیځ او لویدیځ روښانه کړ، دده

شخصیت ډېر اوچت و، دده په باب پوره او
بشپړه لیكنه البته زموږ د توان خبره نه ده او نه

هم موږ دده دیادوني حق ادا کولى سو. دده د
سرت تاریخي او نړیوال شخصیت یادونه لكه

څنګه چي دده له شان سره لزمه ده موږ نه سو
کولى دده په اړه چي هرڅه ویل سوى او لیكل

سوي دي بیا هم لږ دي، ښایي او لزمه دهچي د
وخت چاوراکي زموږ دغه ستر افغان ته پام

واړوي په اړه یې ملي او نړیوالو سیمنارو او

سرتو سترو غونډو ته لر هواره کړي. چي له
یوې خوا دده ستر انسان حق اداء سوى ویا و له
بله پلوه زموږ ځوان نسل د هغه له بیساري ستر

ارمان او اوچت شخصیت سره ښه ډېر آشنا
سوى وي. ګوندي وي چي افغان ځوان نسل

وکولى شي دستر سید افغان د پوهي تفكر او
لوړ ارمان په رڼا کي ځانته د ژغورني یوه روڼه

لر پیدا کړي او د روانو بدبختیو له تورو
تاریكو څخه ځان راوباسي. د ستر سید افغان

شخصیت د نورو په نظر کي: ډېرو بهرنیو
پوهانو د سید افغان د لوړ پوهنیز شخصیت په

اړه ډیري ژوري او علمي نظریې څرګندي کړي
دي، چي په دې لنډه مقاله کي یې بشپړ بیان

نسو راوړلى، خو بیا به هم د څو تنو د نظر په
لنډ ډول راواخلو. چارلزایدمز لیكي: ددې

نامتو عالم کارنامې او کار روایي د یوه
ځانګړي هیواد د سمون له پاره نه وې بلكې د

ټولو اسلمي هیوادو له پاره وې. زموږ ددې
خبري ثبوت د هغه څرګند اوجوت نظردى چي د

ګران هیواد افغانستان، مصر، ترکیې، ایران
او هندوستان په باره کي یو شان وې، ده په هر

هیواد کي د وینا او تبلغ په پایله کي یو ږوږ
پیدا کړى و او بیده خلګ یې د خپلو حقونو د

ترلسه کولو له پاره یې راویښول. مرسیو
میستل لیک: د لرغوني او تاریخي افغانستان

نامتو پوه او سید هري خوا ته چي تللى دي، د
تلو سره سم یې هلته ذهني انقلب راوستلى

دي او دده ددغه خوڅښت او ښور پایله وه چي
په ختیځو هیوادو خلګ د خپلو حقو د ترلسه

کولو له پاره راویښ سول... د امریكا یو
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فلسفې خاوند، د فصاحت او بلغت پر ډګر تر
هر چا پا تر ټولو دمڅه و، لوى سیاست پوه او د

کللكو دلیلو څښتن و، ډېر زړه و راو همت
بئگلګه ګڼل کېده، په خبرو کي یې زیاته اغېزه

وه، په خپل وخت کي د نړۍ په خلګو کي د دونه
عزت خاوند و چي لږ سیالن یې درلوده، ډېره

پخه اوعلمي تجربه یې درلوده چي موږ یې
پوره مننه کوو...

دا هم د ستر سید یو قول
:وهم

اې لویه خداي! زموږ له سترګو دوهم پردې
پورته کړې چي حقایق هغسي ووینو لكه څنګه

چي دي او په توګه له بد مرغۍ او ګمراهۍ
وژغورل سو. لویه خدایه! ته وهم ټپ کړې ځكه

کله، کله وهم د بېرو هنداره سي اوډاروونكي
څېرې پكښي لیدل کیږي او کله، کله بیا بې

حقیقته خوشالي سړي ته ځلوي. وهم په هر حال
د حقیقت حجاب دى او پر لیمو باندییوه پرده

غوړوي، وهم د ارادې واکمن دى او پر عزم
باندي غالب له ده شرزیږي او خیر کښتي، نو
ځكه وهم د شر بابیلونكي او د خبر شړونكي
دى، وهم کمواکه غښتلى ښیي، نژدې لیري

ایسوي، د امن ځاى له خظره ډك څرګندوي او
د پنا ځاى د مرګ خوله ښكاره کوي. وهم

وهمېدلي له ځانه بې خبره کوي او له صحیح
حسه یې لیري بیاي ې موجود یې په خیال کي
معدوم راځي او معدوم یې موجود وهمېدلى

په یوه بې حقیقته دنیاګي اوسي او په یوه
داسي عالم کي ځان ګڼي چي لیدل یې ناشوني

دي، وهمېدلي په دغه خیالي عالم کي د
مېرګي نیولي په څیرلو څي یو څي کوي هډو نه
وهیږي چي څه کوم؟ څوك ولړه؟ څوك راغله؟

څه راکړه سوه څه راڅ یو وړل سوه؟ وهم یو
ناولي روح دي چي د انساني نفس هغه مهال په

پېڅه کیږي چي هغه د ناپوهۍ او ناخبرۍ په
ترایو کي ګوډ، ړوند کیږي او له ویري هیسته
هڅه کوي حقایق چي پټ سي نو وهم ټیګیږي

او ارادې تر خپل واکل اندي کوي. وهمېدلي د
ګمراهۍ چول ته غورځوي، پر نالیدلو او کږو

وږو لرو یې سر کوي، څو بیخي د مقصد لوري
حتي ورك کړي

:لیكنې
رساله نیچریه

د "عروةالوثقى" په مهالنۍ کې لیكنې
د ارنست رنان د خطابې په رد کې لیكنه

د وخت واکمنو، او روڼ آندیو ته لیكونه
د "ضیاءالخافقین" په مهالنۍ کې لیكنې

تتمة البیان فى تاریخ الفغان
:د علمه سېد افغاني سفرونه

:د هند سفر
علمه سېد د خپلو افكارو، نظریاتو څېړنې او

تبلیغ لپاره په ځوانه ځوانۍ د هند په لور
وخوځېد. او پدې لر کې په نه ستړې کېدونكي
تلښ لس پورې کړ، او له هېڅ ډول کوښښ او

ز١٨٥۶سعي یې سرفه ونكړه. علمه سېد په 
کال د هند په لور خوځي ترڅو د انګریزي
ښكېلر ځواك پر وړاندې د خپلواکۍ د

غورځنګ فكري مشري په غاړه واخلي. د
علمه سېد لومړنې بهرنې سفر د هند په لورې
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ؤ. او تر هغه ځاى پورې چې د سېد د ځوانۍ

اړیكې وى، نو دې سفر ته یو تجربوي او
څېړنیزه سفر ویلى شو.

ده غوښټل ترسو د هند له روانې سیاسي او
ټولنیزې وضعې څخه ځان خبر کړي، نو پدې

اړه یې د هند له پوهانو، مشرانو او سیاسي
وتلو څېرو سره لیدنې کتنې پېل کړې. د هغوې

له افكارو څخه یې ځان خبر کړ، او د ښوونیز
نظام په اړه یې د هغوي کړه وړه له نظره تېر کړ.
علمه سېد دا تریخ واقعیت هم درك کړ، چې

په هند کې واك او چارې د مسلمانانو له لسو
څخه په ټولییز دول وتلې دي. نو لدې امله د

هغه مخالفت او کینه د انګرېزانو په وړاندې له
هرچا زیاته وه، او د مسلمانانو څخه یې

غوښتنه دا وه چې خپلې اړه یكې له پرنګیانو
سره وشلوي. علمه سېد په هندې کې څه کم یو

کال تېر کړ، او بیا د حج مبارکې فریضې
اداکولو لپاره د حجاز په لور وخوځېد.

:حجاز ته سفر
علمه سېد په هند کې له یو کال تېرولو څخه

وروسته د حجاز په لورې وخوځېد ترڅو په
ځوانه ځوانۍ کې د حج سپېڅلې فریضه ادا

کړي.
:بېت المقدس ته سفر

علمه سېد د حج د فریضې له اداکولو څخه
وروسته د بېت المقدس په لورې وخوځېد.

:مړینه
١٨٩٧ د مارچ، ٩سید جمال الدین افغاني په 

زېږیز کال کې په استنبول کې له دې نړۍ نه
سترګې پټې کړې او هماغلته په استنبول کې

 زېږیز کال په١٩٤٤خاورو ته وسپارلى شو. د 
وروستیو کې د افغانستان د دولت په غوښتنه
د هغه جسد بېرته افغانستان ته ولېږل شول او

د کابل پوهنتون په انګړ کې خاورو ته
وسپارلى شو چې هدیره یې بیا د په ګومبدې

وپوښل شوه.
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