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 شريف قران

 اوالد

 عدل

 افتتاح

   ..جرم

 حضرت يوسف ع

 اللهاکبر،اشهدان الاله االاهلل

 ګناه ګار

 مونږ لکه سمندري حيوانات

 لوحو ته اړتيا

 جنت

 څومره سخت ،څومره اسانه

 نوي کالي

 د اختر تحفه

 ما ولې له ښکاره توبه وکړه

 زما هديره

 تروريستان

 د نربچيان

 د عمر اوسط

 ټپي نجلۍ

 د مور نصېحت

 قاتله

 په قتل پښېمانه يم

 وروستۍ خبرې

 د اختر کالي

 يواځې

 ىيه بچه کس کاه

 ماشومان

 له ورېځې وېره
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 وعظ

 د خپلواکۍ جشن

 مور

 د راتګ يوه شپه بهرنيانود 

 عجيبه مخلوق

 هاوان

 لقمان رنځور شو

 مدافعان

 شعار

 مبارزه

 ماشوم بې پالره شو

 کندهارى

 عجيبه قضاوت

 د خوسي سر

 د آبادۍ وېره

 چرګان

 خاموش کلى

 د مشر وعده

 شوقي خود کشي

 زموږ د کور کوترې

 د ماشوم کرامت

 د برکتونو مياشت

 خشونت

 سپۍ

 د ماشومې ژړا

 اباد په غره کېد ايبټ 

 کسات

 پښتنو سره ياد ګاري عکسونه واخلئ

 سپي بښنه غوښته

 مبارکي

 بيټ نيکه
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ن شريفآقر  

 

ز پر ېښکل کړ او بيا يې د م  له بکسې قران پاک راووېست، څو ځلې يې  سليم په کوچنيو السونو د کتابونو

 .سر کېښود

 :پرې غږ کړ  يې مور

 !زويه  

 ازموينه ده،قربان يې له نامه شم، ولې دې له بکسې راووېست ؟  ستا خو نن د قران شريف  

  :هغه مخ ور واړو 

 . وايې، خو زه نور قران کريم ځان سره نه وړم رښتيا ته!مورې

 ولې ؟   ځوانيمرګ شې ، :هغې پرې سترګې راووېستې  

 : سليم ، ستونى ډک شو، په ژړغوني انداز يې وويلد 

 ! رېمو 

 بېځايه   د قرانکريم بايد ډېر قدر وشي،  مالصاحب ويلي چې،  موږ ته 

 .غورځول يې لويه ګناه ده

قران شريفونه   شول، د هغوى  ټوټه – ا ، بله ورځ چې ښار کې چاودنه وشوه، زما دوه ملګري په کې ټوټه  

ز پر سر ېکله يې د م  ې ونيوله،سليم له کوټې ووت، موريې لړز  . پاڼې په سپېرو خاورو پراته وو –پاڼې 

  . ذهن ته تله راتله  ! (ځوانيمرګ شې )  ېراښقرانکريم ته کتل او کله يې کړې 

 

 مه  ٤٢د ليندۍ  ،٥٨٣١

  کابل                                                                                     



 په قتل پښېمانه يم  

 

www.Larawbar.net     9  
 

 اوالد

 چا ورکولې، اوبه وه شوې ليکل پرې کرسي آيت چې کې کټوري ژېړ په چا وې، راتاوې ترې ميرمنې ټولې

  . تويولې اوښکې پټې – پټې چا او چوفول سورتونه ياد پرې

  .ډېرېدوو په مخ شان هماغه دردونه کمينې د خو

 به کې کور ويل، موږ.  ده چيغه يوه په کړي، پټې دي نه سترګې يې راهيسې ورځو شپو درې له:  کړ غږ يوې 

  . وخورو غم ډاکټر د بايد شوه، ونه داسې خو ورحمېږي خداى پرې

 . کړه خښه خوله بازو پر يې درده له او واوښته کې کټ بيا کمينه

 : کړې خښې سترګې يې عکس ځړېدلي مخامخ په شوه، غلې وروسته شېبه

  ! زويه

  .و نه هيڅ ترمنځ مرګ د او زما وې، کړې تېرې سختې ډېرې دې له مې تا په

 .راته نوي اميدونه را کول اخيستو پل هر ستا شول، هېر مې هرڅه راغلې، ته دنيا چې خو

  . ژر رپېدلې -يې ژر شونډې ، ګرځېدې و پورته او ښکته اوښکې يې کې سترګو شو، سور مخ يې دم يو 

   !زويه

  . راپرېوته کټه له او ووته خولې له يې چيغه يو...  چې وې نه هم ى شو زلمى ال خو ته

 غونډو را کېناسته، نيغه بيا ناڅاپه يو کړه، پورته ته کټ يې خوارۍ څه په وې، حيرانې ميرمنې ټولې را

  : واړو را مخ يې ته ښځو شوو

 يې، وژني ولي، راته هم هغه ليدلى، شم نه جنازه اوالد بل د زه شم، مړه چې دئ پرېږ ولئ، نه را ډاکټر ، نه

 .... خوري ککرې جنګ دى، جنګ دلته

 

 ، کابل٥٨٣١
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 . وشړېده کې الس مې عريضه.  ګرځېدم دروازو په محکمو د راهيسې اونيو څو له 

 شوم به خوشحاله وليدل، آيتونه قراني اړه په عدل د او عکس ترازو د مې به ترڅنګ صاحب هرقاضي د چې

.  

 عدالت ښه چې، داوي يې به علت کېږي فيصله نه موضوع ژر چې دا خو .يم حقه په زه:  ويل مې به سره ځان

  . شي تامين

 :کړ غږ راباندې څارلم يې پخوا له شايد چې تن، يو .والړ وم خواته محکمې د بيا نن

  . کړې نه ترالسه دې به حق وشړېږي هم دې څپلۍ که خو وشړېده، دې خو عريضه!  وروره 

 تشو په!  وواهه  الس جيب په:  وغځوله پسې خبره هغه چې کتل، سترګه په شک د ته ور شان هماغه ما

  . کېږي شل نه ګرځېدلو

  . کړ راضي ١٥٥٥٥ په صيب قاضي مې مرسته په هغه د شوم پوه چې ورسته خو رسېدم، ونه خبره په خو اول

 به اسناد او سپارم پيسې به سبا چې، وشوه وعده او کړل قيد رانه يې کاغذونه خو راکړل، يې احکام

  . کوم ترالسه
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 مې تڼاکو په الس د چې، کېښود پاکټ پيسو هغو د ورته مې مېز په ورغلم، سم سره وعدې له سبا

 . وې ګټلې کې پاکستان

 ولګېدې سترګې يې کلدارو په او کړ خالص يې پاکټ چې خو شو، موسک الندې عينکو قاضي صاحب،

  : پرانيسته خوله يې بيا او کړې لرې يې عينکې ،)*(شوې  پيدا ليکې وږې کږې يې کې ټنډه په ،

 !شرمېږئ افغانيو خپلو په شي، آباد خاورې به وطن دا!  افسوس

 افغانيو په دې معامله چې، شوى اعالن ځلې څو دى؟ واجب مرو اال اولو د اطاعت چې، اورېدلي دې نه تا

  ... !ولس بدبخته تاسې او کېږي

د  خو دى، فساد کې محکمو په چې ده ناره همدا خوله په خوله شوى، جوړ شور يو:  کړه اوږده پسې هغه

  . وايي نه څه هيڅوک اړه په ناقانونۍ او فساد د خلکو

 د چې، کتل ته احاديثو او ايتونو ليکلو هغو ديوالونو په ما خو لګياوو شان هماغه ، صاحب قاضي

  . وو اړه ليکل شوي  په اخيستلو بډو او عدالت

 

 

 

 ،کابل٥٨٣٣

 

 

 .دا مهال ،له کلدارو څخه د افغانيو ارزښت لوړدى* 
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 په پتنوس ډک شيرينيو او چاکليټو له وهلې، ټالۍ کې غاړه په نيکټايي چې تن يو وو، والړ خلک ليکه

  . کېده وروسته مخکې او و نيولى کې الس

 له يې تازه وې، کړې پورته ته تندي يې عينکې تورې چې صاحب رييس وه، بنده پټۍ سره يوه مخامخ

  : شو رامخکې نورو له او وغورځو سګرټ خولې

  ! حاضرينو

 د کړ، لوټ وطن انجوګانو چې دى ګډ شور يو کېږي، نيوکې فعاليتونو په انجوګانو او موسسو د هميشه

  ... او وخوړې يې پيسې راغلې نوم په ملت

  : ونيو الس يې ته پټۍ مخامخ شوه، ښکاره خندا غرور د يې کې سترګو په چې هغه،

 دغه په .دى شوى جوړ ځلو هلو بېسارو په کارکونکيو د زموږ چې کوو، پرانيسته پول داسې يوه د موږ نن

  . لګېږي ډالر زرګونو په خامخا پُلونو شان

 . راوبلل نږدې ته پټۍ يې کسان راټول راواخيسته، قيچي لويه نه کس والړ ته رييس صاحب، څنګ
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 نوې کومې له پېړۍ مې ٤٥ د لکه وپړکېدل السونه داسې بيا او شوه پرې کړه، ښخه خوله پټۍ په قيچي

  . وي شوې پورته پرده چې اختراع

 :کړ غږ ږيري سپين والړ يو

 !  صاحب رييس 

  لري؟ هم زور موټرو د که کوو، راتګ تګ موږ يواځې به پول دې په

  .وکړه اشاره ته موټروان خپل سره خبرې همدې يې له بيا او!  کړئ تېر پرې خو ټانک:  وويل غرور په رييس،

 پله ټايرونه مخکيني يې کله چې و، ورک کې پړکا په السونو د يې هار غره شو، روان را ورو -ورو کروزين 

  . کړ خېز ترې وان موټر ولوېدل، را ترې کاڼي او ټوټې سمټو د ولړزېد، پول ورسېدل ته

 – حيرانې ته موټر خپل کې څپو په سيند د صاحب رييس او کېښودل سترګو په السونه کسانو راغلو

  .کتلې حيرانې،

 

 

  څلورمه وري د،٥٨٣٣

  

 کابل                                                                                                       
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 . شو نه سترګو تر مې هغه وو، اټولرکسان  نور څو يې کې هټۍ په الړم، ته ليدو ملګري يوه د

 دى؟ چېرې دوکاندار خپله:  پوښتل وه مې 

  . وړ يو يې سره ځان له او واچو ته موټر کسانو دولتي وړاندې شيبې څو همدا هغه:   وويل يوه 

 ؟ جرم کوم په:  وپوښتل مې  ژر

 : وغځوله هم نوره پسې يې خبره او  وه پلورلې سودا يې کلدارو په:  راکړ ځواب يوه 

 . دى جرم  شرم هويت خپل په دى، هويت افغانستان د افغانۍ شي، عملي بايد قانون چې ويل همدا هغوى 

 . اننوتر مې ملګرى چې وو، کې خبرو همدې ال موږ 

 تنبو تورو د به مياشتې څو خدازده  ماوې ، وړى وې يې فش او غور په څومره:  وويل ورته مې خندا په 

 . راغلې بېرته  خو ته يې، اتهش

 يې زړونه کړې مې ور چې، وې کلدارې  مې کې جيب و، ښه خو وه، ګڼلې همداسې ماهم:   راکړ ځواب هغه 

 . شول رحم

 

 

 ، کابل٥٨٣١
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 ! کونکيه تعبير  رښتينه خوبونو د اى! پېغمبره ج نيازبين خداى د اى

  .شو رښتيا و، کړى تعبير خوب ته بندي کوم د کې  زندان په مصر د چې تا

 وکړ تعبير وې، تښتولې ترې مرغانو او و شکور ډوډۍ د يې سر پر چې، خوب ته سړي زنداني هغه د تا

 .وشو همداسې هم رښتيا شي، وځړول به دار په  او دى ختم يې عمر چې،

 ! حسينه انسانانو ټولو تر  اى

 .تښتوي ډوډۍ خلک  السونوهم له لرو، زموږ اړتيا ته تعبير رښتيني يوه هم موږ
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 .ځي ته جيبونو جنابانو څو د پيسې سوال د راغلې نوم په زموږ

 .وشي السليک تش يو مو عريضه په چې، ورکوو لپاره دې د پيسې ګټلې السونو تڼاکو په موږ

 ان الناس بين حکمتم اذا و) چې ديوالونو پر کومو د کېږي، اخيستل پيسې هم کې ادارو هغو په نه موږ له

 . وي شوى ليکل(  االيه...  بالعدل تحکموا

 ! پېغمبره نيازبين  ج خداى د اى خو

 دى نه خوب دا 

 . کېږي ويښه په دلته څه هر دا

 و؟ وغواړ چا له تعبير دې د

 . کولى نشو باور هم يې رښتينو ډېرو په چې، کوو ژوند کې زمانه داسې په موږ

 :رسېږو ته نتيجو دوه نو وکړو قياس تعبير په ستا موږ که خو 

 ! نظام دې د يا او دى ختم عمر ولس د زموږ يا 

 

  

  مه٤٣ غويي د٥٨٣٣                                                              

 کابل                                                                                        
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 ...اله االاهلل و اهلل اکبر ، اشهد ان ال

    

 ړکشو او بيا د س ګهوا ته ج ټرمو  . ېپورته شو  ېلنب غېږ – ېږسره ، غ ېقوي چاودن ېله يو  څاپهنا يو

 . ېوترا پر ړېترغا

  . ړېته سيخ ک ټرمو ېي شپيلۍرا ووتل ،  د ماشيندارو په بېړه  تنه  څوباغه   ږدېله ن سمدستي

(  اهلل اکبر )  د  ېسره ي ډزاو له هر  ېدهسور اور باد ېي ېليوله شپ ټوپکو، د ېوهل ډېمن ټرمخ په مو وسلوالو

 . شعارونه ورکول

سر  ګپر اشترن ېيغلبيل شوى و، چلونکي  –غلبيل  ټر، د پوليسو شين رنجر موړهک ډهله جوماته مو ورمن 

  . ېوهل ښېالس او پ ېپه وينو ک  ېنه الند ټرموبل،   يو  و  او  ېښـيا

  .   وينه  راوتله ېتر ځاىپر   ږغ خو د،  ورو خوځېدلې–ورو  ډېد هغه شون 

  ېاو نور ي ېدهمبارکه کلمه مو تر نيمايي واور.... (    االهللاشهد ان ال اله )  د  ځې، خو يواړک ږدېسر مو ورن 

 . روح والوت

 

                            

    مه - ٥٤ ېلمريز کال د تل ٥٨٣١د 

  

 کابل                                                                                               
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 . رته راننوتېشيبه وروسته ب. ووت  کانه واو بيا له د ړورا وا  ړووا ېسپين  سان په الس ک ېي ځلې څو   

 . ړولهرا ا  ړولها ېالس ک ټوټه ګوتو،  ېروپه سپ ېاو کله ي ېجيب ته کتل ېکله ي 

 :  وويل  ېته  وکتل  او بيا ي ټکيپاچ  پ ،زما پر سر ېشو، يوه شيبه ي ږدېرا ن ، را  پام شو ېي څنګه ېچ 

 ؟ ېمال ي! زويه  

 لوستي ، خيريت خو به وي ؟  ېکتابونه م څهنا څهخو  ،ما ويل  نه بابا ، مال نه يم 

 : شو ېد ږېران ښه، ېدهاوار رپ ې، الس يېو ېنيول ېپيسيې  ېک ټيمو په

 ! زويه 

 ډواخلم، که کفن  لن ېپوره کفنونه پر ېنه شته چ ېوژلي ، خو ماسره دومره پيس ګراته غبر ېدوه بچيان ي 

 خو به نه شم ؟ ګار ګناهشي 

 

   مه١ ګاښچند   ٥٨٣١د

 

 کابل                                                                      
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 حيوانات سمندري لکه مونږ

 به کې څپو په اوبو د وښوييدل، ته سمندر به دم يو. کوو حرکت خوا بل خوا يو خوارۍ، ډېرې په حيواناتو

 . خوځول سرونه يې به خوښۍ له او ورکتلې وچې له يې به بچيانو شول، ورک

 ته څنګ بچي خپل د يو هر شول، پورته را ته وچې خوارۍ څه په شول، پيل وتل را اوبو له څاپه نا خو،يو

 . کړي يې پټ چې کاوه يې کوښښ او ودرېد

 خپلو ميندۍ ولې شوه؟ خپره ورېځه وېرې د ژر داسې دنيا پر خوشحالۍ د دوى د ولې ويل ما وم، حيران

 ... او دي؟ پرېشانه ته بچيانو

 نږدې هرګام په هغوى د. وه روانه را ته خوا دوى د ډله يوه( ژوي يو ډول ښکاري ) کفتارو د لرې له چې ګورم

 . اړولې را اړولې غاړې مړې، – مړې يې دېخوا اخوا .ول قراره نا زياتېدله، اندېښنه مخلوق بحري د کېدو،

 . تاوېدل  ګرد حيواناتو بحري له وې، ويستلې يې را ژبې ورسېدل، را ښکاريان

 ورته هم کفتارانو نورو کړ، کش را يې خوا له مور د ونيو، څټه له يې بچى تنکى يو کړ، ټوپ يوه دم يو

 . کړل پيل بريدونه

 د يې کې پنجو په ښکاريانو د او خوځول يې سرونه وو، والړ ځاى په ځاى شان هماغه ژوي سمندري خو

 . کتلې ته سلګيو وروستيو بچيو تنکيو خپلو

 .شول ښکته غېږې تشې ته سمندر بېرته ورو -ورو او شوې خالي غېږې ميندو ډېرو د وروسته شيبه

 په چلوونکيو پروګرام ياد د شايد و، پروګرام ټلويزيوني پورې زړه په يوه جيوګرافيک چينل نشنل د دا

 .و کړى چمتو زحمت ډېر

 . کړي فلمبرداري صحنۍ داسې ترڅو وي، کړى انتظار ډېر غاړه په سمندر د هغوى شايد،



 په قتل پښېمانه يم  

 

www.Larawbar.net     20  
 

 د شيبه هره هم دلته شي، جوړولى پروګرام شان دغه کې ساعت يو په راشي، ته کلي زموږ دوى که خو

 .کوي تماشا سلګيو وروستيو د اوالدونو خپلو د ميندې هم دلته کېږي، جال بچيان غېږو له ميندو

 

 جال قطرې زړونو د هغوى د غېږو له ميندو د کړي، راټوپ ناڅاپه يو ګرځي، ښکاريان ډله_ ډله هم دلته

 خپل د مخ مور د او کړي غلبيل سينه يوځوان د کړي، راټيټه ميله ټوپک د کله وځړوي، يې دار په او کړي

 . سور کړي وينو په بچي

 هډونه اوالدونو خپلو د کې پلو په ميندې بيا او شي ورک کې لمبو په شي، نښه په کور يو نه هوا له کله

 . راټولوي

 .... کله او

 يواځې. کوي نه حرکت وي، ناستي پرځاى ځاى ژوي بحري لکه خو لري، پښې او السونه ميندۍ زموږ

 . ګوري رډې -رډې

 خالي اوالدونو له غېږې يې ورځ هره. دى ختلى دم يې ژوندون په چې، وېرولي دومره بال جګړې د دوى

 .کېږي

 کلونو له نندارې دا وهي، شخوند هډونو په بچيانو د دوى د چې، اوري خرپا غاښونو د ديو تور د ، ميندۍ

 . نشته هيله ختمېدو د هم يې ال او دي روانې راهيسې

 

   مه١ سلواغې ، د٥٨٣١ 

 کابل                                                                                          
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  .خوږيده نه زړه مې وژلو په مرغه ښکلي هيڅ د چې، وم شوقي دومره ښکار د .وم ماشوم وخت هغه

  منګولې کوچنۍ السونو په راته يې به وخت په حاللولو د او وويشت مرغه ښايسته کوم چې مې به کله

 چاقو پر مرۍ به مې ورته . وکړه کډه احساس دغه رانه به ژر ډېر خو شو، نرم څه لږ مې به زړه نو ولګولې

  . شوه تويه به وينه څاکي څو او ورغلل سره يې به باڼه شوې، سستې به پنجې مرغه د کړ، راکش

  . وليدلې لوحې څو مې چې کله ومونده، الره ته زړه وخت هغه مې رحمي صله

  .وي ليدلي هم سو تا به لوحې دا نو ته تللي ياست، پاکستان که

 ته مخې ځنګلونه به چې چېرته شوم، نو ور روان پېښوره له به کله چې او و، کې کمپ هريپور کور زموږ

 . وى راسره ټوپک يا لينده چې !کاش :ويل مې به سره ځان راغلل،

 . وشوه کرکه مې به نه ټوپک ولړزېد مې به زړه نو ولګېد، نظر مې به لوحو په غاړو د سړک د چې خو

 ! ورحمېږئ ځناورو ځنګلي پر: يانې (کرى رحم پر جناورو جنګلي) : وو شوي ليکل به لوحو دغو پر

 نه د چې کړم، اغيزمن دومره يې به ليدلو هرځل په او ليدلې هم باندې الرو لويو نورو هلته مې، لوحې دا

 .وکړ مې به سوګند ښکار

 ورته دې لوحې دا وي،نو هم کورونه درې- دوه چې چېرته دي، کار په هم دلته لوحې چې،دا وايم خو زه

 !(( وکړئ رحم( انسان)  مخلوق حسين په خداى ج د:))  شي ليکل ودې پرې او شي ولګول
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 دلته ، شي وليکل هم دي...  او عربي اردو، انګريزي، په کار، په دي نه دري او پښتو په يواځې لوحې دا خو

 !!!کنه ګرځي ښکاريان هېواد هر د خو

 

 

 

 

   درېيمه ، د زمري٥٨١٥  

 کابل                                                                                             
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 څو ټرهله يوه مو ېورپس .شول ښکتهرا ېړهپه ب ېوسلوال کسان تر .ېدلودر ټرونهرنجر مو ړخ څو څاپهنا يو  

 . ړمخامخ کورته ور د ننه ک ېاو بيا ي ړکسانو يو تابوت را کوز ک

انداز  ړغونيپه ژ ېشو او بيا ي ټيټته  ښومور پ ېپرتن و، د بور ېکالي ي ځيپو ېچ ځوان،وروسته يو  

 : وويل

نه  قضا  ځلمون ې همي ېک ګړهدينداره و،حتى په ج ډېر، هغه  له السه ورکړ ېرىاو صادقه سرت ړورز ډېر ږمو 

 . هواک

 . وي ېروح په جنت ک ېاوس به ي ،قربان شو ې، د وطن او دين په الره کښيحتماً و ب ېخداى ج به ي 

ول  –ول  ې،تنه چ څوته شور شو،  ېبيا د کال مخ شوي  نه وو چې، ېرساعتونه ت څوووتل، ال  ځيانپو 

 . ړتابوت را د ننه ک ېي ېړهپراته وو،په ب ېک ړوپه غا ېي لنګوټي

 : شو ږدې، ور نهو ړهحيرانه وال ېمورته، چ ډېبو ېلوچو ښکېاو ېي څکهپه پي ټکيد پ ې،يو تن چ 

حاصله  ېد خداى پاک رضا ي .ېښودسرک ې، ستا زوى د اسالم په الره کې، د شهيد مور يېته بختوره ي 

 . ګرځي ې،اوس به جنتونو کړهک
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پراته  ېمخ ړپه خاورو پ ې،لمسيانو ته چ ړوو ېوه، کله ي ړهحيرانه وال ېک ځتابوتونو من ړومور د دوا بوډۍ

 . تابوتونو ته ګوغبر  ېاوکله ي ېوو، کتل

 : ړهچيغه ک ېي څاپهنا يو

 د بل په وژلو ترالسه کوي ؟؟ ېيو ورور ي ېجنت  او دخداى ج رضا ده ؟؟  چ څنګهدا   

 

 

 

 مه ٢، د مرغومي ٥٨٣١

 کابل                                                                                             
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 اسانه څومره سخت، څومره

 

 نه خوا هرې  له هم ال .ورسېدم ور هم زه  چې، شوې وه نه جنازه و، سولى ر ته کلي مخکې ورځ يوه يې تابوت 

 . ول روان را سيل مچيو د لکه خلک

 . وو ناست  هم ديوالونو ډبرو او شاوخوا په و، نه ځاى ته خلکو خو وو، غوړېدلي ټغرونه کې دېره په کلي د 

 ټيټې ور پرکټ دم يو به نجونې څو و، جوړ شور يو کې انګړ  و، پاتې پرانيستى پټونو دواړو په ور  کور د

  : کړ غږ زوره په يو چا  به بيا او  لويدلې پسې بل  په يو اوښکې به کفن په شوې،

 . ووته چيغه هم خولې همدې له به وروسته خو!  خرابوئ مه يې شهادت ، ژاړئ مه

 يې به کټ په وغورځول، غېږو له يې به نو ماشومان ننوتلې، را منې مير نوې دروازه په به څنګه چې

 . راوستل لړزه په ديوالونه چيغو يې به بيا او کړې ورمنډې

 وې نه پوره يې شونډې وې،خو پټې يې سترګې وې، شوې ايښودل پاغوندې سپينې کې پزه په مړي د 

 . اوته ر نه ترې غږ خو وپوښتي، علت وژنې خپلې د ترلږه لږ ، ووايي څه يې غوښتل شايد ورغلې،

 . کېږي شروع جنازه !وګورئ يې لپاره ځل وروستي د: کړ غږ  يوه راننوتل، کورته تنه څو وروسته، شيبه

 . کړې ورمنډې کوټه په يې بيرته کړاى، شو نه ټينګ يې زړه خو راغله، سره زوى واړه له يې ميرمن 

 . شو پورته کټ او کړ راکش ترې خلکو و، ايښى سر سينه په پالر روحه بې خپل د ډېره تر  ماشوم 

 . کړې ټپ چيغې يې رسېدو په زموږ وې، راټولې ميرمنې قبرونو تازه  له ځايه څو کې هديره
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 کې فکر خپل زه خو خوځول سرونه ته خبرو يې خلکو کړ، پيل وعظ قبر په وروسته دفن له صاحب، مال

 : وم تللى

 !  خدايه:  ماويل 

 ګڼ يا او اردو ملي  دومره پوليس، دومره شول، ووژل طالبان وسلوال لسګونو په:  اورو  ورځ هره خو  موږ 

 . شول ووژل وګړي ملکي شمېر

 . دى حال همدا ورځ هره خو کې کورونو په زموږ  دي، خلک کور د زموږ ټول خو دا

 ! دى سخت څومره يې زغم او دي اسانه څومره يې اورېدل!  ربه لويه 

 ؟ شوي شروع وي نه مرګ په مو خبرونه چې، راشي هم به وخت داسې!   خدايه

 

 

 ، کابل ٥٨٣٣
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 داسې جنډې شنې او سرې. ولګېدې سترګې مې هديره مخامخ په ووتم، را لمانځه له اختر د څنګه چې

  .وي تمه په ته مبارکۍ اختر د هم چې دوى لکه رپېدې،

 ته بوټو والړو سر پر قبرونو د چا ټکولې، شناختې چا وې، راغلې ميرمنې څو وړاندې ما له شوم، ورتاو

  .کولې نوې جنډې قبرونو د چا او ورکولې اوبه

 ال او وه نوې يې جنډه و، وژلى تازه يې هغه. ځلېدل ته لمر بنګړي مات يې سر پر چې کتل، ته قبر هماغه ما

  .شوي لرې وه نه اغزي ،تاو را شاوخوا له قبر د يې

  .اخيستل يې ګامونه ګډوډ او وه روانه را ورخطا ميرمن يوه شو، دربهار پښو د شاته مې ناڅاپه يو

 را ګرده ترې به کله او کېښود سر پر قبر يې به کله وټکوله، شناخته يې به کله کېناسته، خواته قبر لنډ يوه د

  .شوه تاوه

 يې کې ګريوان په چې کالي سپين يې غوټې تورې له. کېناسته غلې يې ترڅنګ او وټکوله شناخته يې بيا

 : کړې شروع خبرې يې بيا او کړل اوار يې قبر پر ووېستل، را وې، لګېدلې هندارې کوچنۍ

 چې هغه لکه واهه الس ورو -ورو داسې يې سر پر قبر د.  راوړل پالر دې کالي واخله! کوه مه ضد بچى، هه

  .وي مخ تنکى زوى د يې
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  !واغونده واخله وې، نه پيسې سره پالر دې اختر تېر دى خير هوسېدې، ډېر ته کاليو نوو ته! زويه

 :ونيوله سلګيو ناڅاپه يو

 هماغه په و، شيندلى ډېر پرچو بدن تنکى ستا و، نه هم کفن نوى کې نصيب په ستا! زويه واخلم دې بال 

  .کړې ښخ يې کې کاليو زړو

 !... زويه لرې، نه هم ورور بل خو ته کوه، مه ضد! زويه

 هندارې کوچنۍ ګريوان د کاليو غوړېدليو د قبر پر او اوښکې هغې د لګياوه، غلې – غلې شان هماغه مور

  .ځلېدلې شان يو ته لمر

 

 ، کابل ٥٨٣١
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 مشي ستړي کړې، يې ورمنډې وليدې، کڅوړې پالستيکي کې السونو په پالر د  ماشومانو   څنګه چې 

  . لټول بوټونه نوي خپل کې کڅوړو په چا هر شول، هېر

 د يې بوټان جوړې څو راننوت، يې پالر.  کوله  څخه کړکۍ له خونې د ننداره، دغه کې انګړ په  کلثوم خو 

 : کېښودل ته مخ هغې

 ! کړه خوښ يې خپله لورې 

 تېر را پرې يې الس کوچنى برېښېدل، ښکلي کېښودل، خوا په خوا يې دواړه کړل، خوښ جوړه يوه  کلثوم 

  . کړ

 .  کړ اهلل بسم يې مور ولوېده، را بنګه ړنګه بېرته خو شوه، پورته ناڅاپه يو 

  .  غواړم يې نه ، نه: کړل لرې مخې له بوټان بېرته کلثوم وو، غلي ټول

 .  خرابوم نه جوړه بوټانو د زه ښکاري، ښه جوړه څه هر وکړم؟ څه بوټانو په  ؟! ووايه ته مورې

 ته ګريوان يوه – يوه يې اوښکې روانې را سترګو له او وې پاتې پرانيستې لور په کلثوم د سترګې مور د 

 .  څڅېدله

 : وويل غږ نيولي غريو په بيا ، کلثوم 
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 نشم هم چاکره کې اختر   خو زه کړم؟ پښه يوه په يې ولې  کړه؟ خرابه جوړه پښو د زما ولې  نو دوى!  مورې 

 . غواړم نه بوټان زه تلى،

 ! مورې 

  : ووايه ورته  او و ويشتلى يې چې،راکټ يوسه  يې کورته چا هغه د واخله، بوټان دا 

 . ورکړه کې تحفه په اختر د لورته نازولې خپلې دې بوټان دا واخله ده، پښې بې اوس لور زما

 

 

   مه  ٤١ دتلې ،  ٥٨٣١    

 کابل                                                                      
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   ؟!وکړه توبه ښکاره له ولې ما،     

 

د  يې به پروخت حاللولو د چې، مرغه ويشتلي په مې به کله – کله.  وه مينه سره ښکار مې کوچينوالي له

 خو لړزېدم، وه به.  شو خوږ زړه  لګولې،  منګولې راته يې به الس په او کوله هڅه وروستۍ لپاره خالصون

   .دى مباح ښکار ، چې و اورېدلي مې ماليانو له

 مې ژوند مرغانو ښايسته او ښکلو زرګونو د چې دى المل وم،همدا کړى زړور همدې لري، نه وبال او ثواب

  . دى اخيستى

  ؟! پوهېږئ خو

 ټوپک بادي د .و نيولى کې خوله يې توت وه، ناسته مرغۍ څانګه شنه ډکه يوه په سرو توتانو له ورځ، يوه 

  . کړه برابره ور مې شپيلۍ

 شا په او ونښته پرسينه يې ساچمه چې، وه نه شوې پورته خوال.کړل ببر يې وزرونه.ترهېده و. وليدم هغې 

  . الړه

  . والوته مرغۍ او شوې روانې را ورو – ورو ته ځمکې پسې بل په  يوه بڼکې خړې مرغۍ د پاڼو شنو له

 ور ځان يې خوارۍ څه په وه، کړې جوړه ځاله چاودکې يوه په ديواله د کال د هغې.   شوم څارو  پسې ور

  . ورساوه
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 . شو جوړ شور -وې نه کړې پوره بڼکې يې ال چې - مرغيو وړو د کې ځاله په را وبهېده، ديواله پر وينه ليکه

 بچيانو وږو او راوتله وينه غوټۍ – يې غوټۍ مښوکې له.   کېښود سر هغې خو شوې، راتاوې ترې ټولې

  .ټپول وزرونه ورته يې

  . ودرېدم تکيه ته ديواله او ولوېد رانه ټوپک شول، سست مې السونه

  ! خدايه :ماويل

 شان دغه هم ته هغوى کېږي، وژل انسانان  زار او خوار سلګونو په  ورځ هره کې خو هېواد په زموږ

  .راوړي ورته يې ټوټې – ټوټې خو، څاري الره پالر د هم هغوى .وي تمه په بچيان لغړ او واړه،وږي

  ! خدايه 

 او دي غښتلي مټې ويشتونکيو د ال خو   کېږي، وژل  ورځ هره شهکار خلقت د ستا  يې، ذات ستر ډېر ته 

  .   شوي لرې دي نه ګوتې ماشې له اليې

  ! خدايه لويه اى

 لغړ او وږي زموږ  چې پرېږده وغورځوه، ترې ټوپک  .کړه سست السونه ويشتونکيو د قدرت خپل په 

 ترې کيسې خوږې او کېږدي سرونه ورته يې اوږه پر  شي، تاو را مينه په  پالره ستړي خپل له ماشومان

 .  واوري

 

 

 

 ، کابل ٥٨٣١
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 زما هديره

 

 ! ملګرو

   .ړي وينمپه خوب  م ېاو د شپ ښهپه وي ځېژوند کوم، د ور ېپه يوه هديره ک زه

   .ښکاريجسدونه  ګرځندهراته ژوندي انسانان هم  اوس

الس  ېته م ړي،  فکر کوم مړمرا کش ک ېتر ېي ېرتهاحساسوم، ب ې،  د الس يخني يړمچى الس ورک چاته

 . دى ړىورک

ژر را پورته . شي ښکاره ړىراته م ځان، ړمراکش ک ځانپه  څادراو سپين   ځېږمد خوب په هيله وغ ېچ  کله

 ېپه هنداره  ک ېپه حرکت راشي او عکس ي ډېويلو ته شون ېکلم ېکله م ېاو چ  ېږمته ودر ېهندار.  شم

   .ال ژوندى يم ې، پوه شم چ ګورمو

      ؟! ېول  ېږئپوه  

  !ملګرو 

ماته  ېاحوال ي ړىووژل شي لوم ېرتههرچ ېاو چ ېږيانسانان وژل ک  ګونوپه لس ځهره ور ېپه ملک ک زما

    .ځيرا

 ده ؟ ېرهچ ېږماوس ېزه په ک ېدا هديره چ! ېږئپوه 

 . زما دفتر دى  او زه يوه ژورنالست يم  دا

 ،مه٥٤ ږيد و،٥٨١٥                                                                 

 ک خبري اژانسکابل،پژوا                              
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 ګانېيوډرا  يې ځينې_  ځينې،  خوېژنينه پ څوک ټلويزيونژوند کوو، هلته    ېسيمه ک ۍپه يوه غرن ږمو

 . اوري

 ېخبرو او کلمو په باره ک ځينورانه د  ېاشومان مم ړم،چاالن ک ېکله ي ېيولرم ، چډرا  ړهزه هم يوه ز 

   .کوي ښتنېپو

په مانا  ېو او نه يوکوله، خو ما نه کله ليدلي  ښتنهست د مانا  پويرانه د ترور  ېي ېراهيس ځوور څو له

 . ېدمپوه

 . ووينئ ېخپله به ي ړوکله ال ېدي او چ ېک روريستان په ښار، تېچ ېرويستلت ېپه همد ېهغوى م 

 وه ېبمباري شو ېهسکه مينه ک ځور للي وو، په همدېته د يوه خپل کور ته ت ګرهارنن ېوروستيو ک ېپه د 

. 

بله   ،شله شول ېتکراروله ، ماشومان م ېخبره پرله پس ېد وژن ګرود تره ېبيا د خارجيانو له خول راډيو

 : ړوته ال ېنه وه، د بمبار سيم ېپلمه م

 . ټېدلش ېد ماشومانو خواره واره جسدونه پراته وو، نيم ژوانده بدنونه په وينو ک 

 .  نيولى وم ې، کلک يېدلک ېږدورو راته ن -ورو ېکوچنيان م 
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 وهلو وس نه  ڼدود م ېم ې، هغوى پسېو ېشو ېسست ېم ښې، پړېک ډېسره من ېله قوي چيغ ېي يودم

 . ړېوک ېم ېنار ډېرېو، 

 !! هم وژني ږستان يوو ، مويترور ږمو:  ېوهل ېي ېهمدا نار ځېخو هغوى په  شا نه کتل او يوا 

 ،چنګاښ٥٨٣١

  کابل                                           
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 ياند نر بچ

  

ې مخامخ يلۍ ېندارې نصب وې او شپيې درنې ماشيد سړک دواړو غاړو ته خړ ټانکونه والړ وو، پر سر 

 .خ کړې وېيغره ته س

 .په غره نښتې وې يې دلي وو او سترګېېان ګوته په ماشه دريندارو شاته تنکي زلميد ماش

ې باد ته اتڼونه يږي او د غنمو شنه فصلونه ېرېو تيه الره ده ، چې له شنو پټياسعداباد لودا د جالل اباد ـ 

 .کوي

رو ېږي، ځکه د ملي اردو سرتېناکله پر سړک ډزې ک –له دغو غرونو کله : ل يوه سړي وويپه موټر کې ناست 

 . ولي دييدلته مورچلې ن

 .سييوطن رانه پردي نان دي چې ډزې کوي، که دوى نه وي يد نر بچ: بل غږ کړ

ماته د ننګرهار ګوشته ولسوالۍ . دوى خپلو کې په همدې موضوع خبرې کولې، خو زه بل فکر کې تللى وم

 . دهېادي

رې ېدونه کوي، خلکو له ويي بريپاکستاني پوځونه ځمکني او هوا ،م ځل دى چېيپر دغه ولسوالۍ دا څو 

 . ورنډ کرښې ساحه به نوره هم پراخه شييوي نو د ډدونه همداسې روان يښي دي او که بريکورونه پرې ا

و ته هم خوله ماتونکي ځوابونه ورکړي، يد کونکيپر ګوشتې بر(  ان يد نر بچ) ل کاشکې دا يځان سره مې و

 !ان دي کنهيهغوى خو هم پرد

 

   جالل آبآد/مه٤١د وري ، ٥٨١٥  
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 د عمر اوسط

 . ړويجو ېد قبرونو شناخت ډبروله  مرمرينو  ېچ ېرېږم،ته ت ېهر سهار د هغو دوکانونو مخ  

قلم خطونه  وي او د ېال ړېپه شناخته ليک کوي، چا سره برقي و څوکوي،  ډېر بوخت  ړونکيشناخته جو 

 . کوي ګهرن ېچا سره مويک وي، نوشتتازه کوي او 

په  ېکلم ېزه هم د دغ. ځانته سترګې را کاږي ليکل شوي وي، ژر ګشناختو د شهيد کلمه په سره رن په

 .لولم ېته تم شم او ژوند ليک ي ېشناخت ،ليدلو

 ړول ٢٥اوسط له  د خپل ولس د عمر ېجغرافيه ک ږيم، مو ړىباوره ک ېپه پخوانيو احصايو ب ،شناختو دې

 . لوستى و

 .!! ګورئو ېشئ د قبرونو لوح ړده،  ال ېروتنهدا غلطه ده، يوه لويه ت خو

په عمر په يوه چاودنه  ۍکلن ٥٣د  ېچ... شهيد : هلته ليکل شوي .  نه دى  ړلو ٨٥شهيد عمر له  څد هي هلته

 . ووژل شو ېک

 . ووژل شو ېپه عمر په هوايي بريد ک ۍکلن ٥٤د  ېچ...  شهيد

 ....... په ېشهيد فالنى چ او

 .پورته نه ځي ۍکلن ٨٥ له څوکعمر احصايه غلطه ده، دلته  ځنينفوسو د من د

 کابل/ مه٥٤د زمري ،٥٨٣١                                                                                            
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 ورته ځايونو لرو ډېرو له او دى پروفيسر ډاکټر. وم تللى سره ناروغ له ته ډاکټر يو هډوکو د کې ښار کابل 

 . راځي خلک

 څوکۍ همدغه پر سره ناروغ خپل له هم زه. وو ناست کتار خلک باندې څوکيو اوږدو کې منځ په دهلېز د

 .وم منتظر ته نوبت او ناست

 . شوه پورته پرده دهلېز د بيا او شول زګيروي ناڅاپه يو

 او وه نيولې اوږو له نجلۍ ځوانانو او ميرمنې. ننوتله را سره مېرمنې يوې او ځوانانو درېيوو له نجلۍ يوه

 . کاوه پورته ګام زور ډېر په و، کړى خور را سورپوړنى يې مخ پر چې هغې

 درده له . وه شوې راوړل نه سيمې کليوالې يوې له پکتيا د هغه،. کېناسته کږه او واړو مخ ته ديواله نجلۍ

 . وه ناسته خوله چوپه ښکارېده، شرم هم ورته وچتول غږ خپل حتى خو کېده، راتاوه تاوه

 . وروړ ته ډاکټر عکس يې بيا او کړه ننه د ته څانګې اکسرې د يې وروسته شيبه

 : کېښود ځاى تور يوه پر قلم يې بيا او کړ مخامخ ته رڼا ګروپ د عکس ډاکټر،

 که دى خطرناک عمليات.  را ووځي به خپله کار، په ده نه کې په مداخله دى، بچ هډوکى .مۍ مر ده دغه

 . شته يې خطره کېدو فلج د نو وشي هم سهوه معمولي

 و ورکړى السه له زغم درد د نجلۍ. کړې تکرار خبرې ډاکټر د يې ترڅنګ ټپي د بيا او راووتل ډاکټره له ژڼي

. 

 کليوال چاپريال ور ياد شو، هلته  شوه، ورخطا هم نوره واورېده خبره کېدو فلج د کله چې هغې. وه قراره نا

 ... خو بيا نو شي معيوبه چې بيا او کېږي ګڼل غم يو نجونې هم هسې خو
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 الوځولي خوبونه راتلونکي ټول سترګو له يې مرمۍ وړې دې شايد زورېده، ته راتلونکې خپلې هغه شايد

 .وو

 زور پرې به درد وړلى، شو نه منځه له حقيقت تلقين خو کېناسته، به نېغه کړي، تلقين ځان غوښتل نجلۍ،

 . شوه کږه مال په به بېرته او شو

 نه ياري کلماتو خو وپوښتم اړه په ټپي د مې غوښتل کړ، راغونډ زړه مې ځلې څو شو، هېر رانه ناروغ خپل

 . بايلود مې به وس خبرو د او شو ډک مې به زړه کوله،

 څه ته پوښتنې:  ويل مې سره ځان او شوه وچه کې خوله مې خبره خو کړ، جوړ ځان ته پوښتنې مې بيا ځل يو

 . وي مرمۍ جهاد د پروړاندې اشغالګرو د به يا او مقابلې د سره له ترورېزم به يا خو ده؟ اړتيا

 دغه لکه يا او کېږي وژل کې ټس په مرميو دواړو همدې د ځوانان لسګونو په ورځ هر ده، نه خو دا يواځې

 . تېروي عمر پاتې پوله په ژوند او مرګ د نجلۍ

 

 ٥٨٣٣ لومړى ليندۍ د
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 نصېحت مور د

 مې ورځ يوه کېده،  نه کولم منع مشرانو به څومره که. وم شوقي ډېر( لېندۍ)  غولکې د کې ماشومتوب په 

 واړه له مرغۍ چېره که چې ومنه خو دومره اخر اخلې، نه الس خو نه وېشتلو مرغۍ !ګوره: ويل راته مور

 او ولګېږي هغه شي وي، کېداى نه خوراک د هم هسې خو بچي واړه ځکه ولې، يې به نه وه ناسته سره بچي

 .دى ظلم ډېر دا

 د نه اباد اسعد مرکز له کونړ د چې شو، ياد را مهال هغه پنجشنبه تېره راته نصېحت مور بښلې خداى د

 بهرنيانو د سر پر غره نږدې د ورته بيا او دى باغ ساالرو د غاړه په سړک د دلته. وو روان لور پر اباد جالل

 .ده پوسته

 ډبره په ډبره، مال کړوپه پسې خاشاکو ورځ ټوله ماشومان بېوزلي دغه وي، ډکه ماشومانو له تل ډډه غره د

 . ګرځي

 ډبرې بيا او شو پټ کې ګردونو خړو غر مخامخ چې، و نه رسېدلى ته بڼ ساالرو د ال موټر سورلۍ د زموږ

 . شوې  رامنډو په خواته سړک وېرې له ماشومان زموږ لکه

 ورغړي، را ته سړک هم ماشومان شا په کجاوې سره ډبرو به اوس ماويل کېښودل، السونه مې سترګو په

 .وو تللي ته کورونو ماشومان او وو قضا مازيګر و، رحم خداى ج د خو

 .کېدل پورته لوګي او وې کړې خښې خولې کې ډډو غره د الندې نه پوستې راکټونو

 سورۍ -سورۍ  ډډې غره د وي، حال همدا ورځ هره!  وروره: ويل يوه نه، هم ورکتلې خلکو غاړه په سړک د

 .شوې

 وخت په ښکار د چې وکړي، نصېحت ته اوالدونو خپلو هم ميندې ويشتونکيو راکټ د!  کاشکې: ويل ما

 .دى ظلم لوى خوهم وژل دوى د شي، ووژل نه هڅې ساتي، خيال ماشومانو تنکيو په دې کې

 

   مه٥٥ورى ، د ٥٨١٥  
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 اباد جالل  
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  .ورځ، زړه نازړه د يوه ملګري کور ته الړم، هسې مې زړه تنګ و ۍد اختر په لومړ    

  . هډونو لوريينه کولهرلمر تودو او پستو وړانګو مو پ بيرون کټونو کې کېناستو او د  

د ملګري کور  چې زما-ته مخ کور  او بيا د يوه  پياله پورته کړه، يو موټر را تاو شود چايوو چې څنګه مې  

  .ورتاوشو -و سره ديوال شريک

  . بيا به محشر جوړ شي: ملګري مې سر وخوځو او بيايې ورو وويل  

ورخطا ښکته شوې او چې څنګه له کور بنو ميرمنو سره غاړه په غاړه شوې  –منې ورخطا ېرمڅو له موټره  

  . چيغو ځمکه ښوروله

   .... زما ګرانه ماما او چا يلو، زما نا مراده خورييه، چا:  يلو، چا !زما ځوانيمرګه وروره :يلو، چا 

 –وه، څو ورځې وړاندې يې ورته سورى ډېر بې بدو ځوان و، د واده يې ال مياشت پوره نه : ملګري مې ويل 

 .جسد راوړ ،سورى

 . ز کېښودهېپياله مې پر م. چيغو هماغه شان د کال ديوالونه خوځول   

 !قاتله يل ،و ما 

  .ستا ټوپک څومره ظالم و، چې په يوه ګولۍ يې په لسګونو زړونه سوري کړل
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 ، کابل٥٨٣١

 د کوچني اختر لومړى ورځ 
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 يم پښېمانه قتل په

  

 وو نيولي پښو له جسدونه هغوى د مې کې الس يوه په و، اخيستى ژوند مرغانو ښکلو ډېرو د مې ورځ هغه

 .و ټوپک بادي مې کې الس بل په او

 .وه کړې جوړه راپسې يې ليکه نرۍ يوه او څڅېده وينه څاڅکي_  څاڅکي نه غاړو پرې کړو مرغانو له د

 

 دانو لپاره بچيانو خپلو د يې به يا او غږولې يې به نغمې خوږۍ وه، ناسته څانګه شنه په ونې د به مرغۍ

 . وهل ټوپونه کې پټيو پسې ټولولو

 بادي د کتل، نه مې ته مجبوريت ګېډې د او ځوانۍ ښايسته هغوى د چې و، ډبرين دومره زړه زما خو

 تخته په شا به مرغۍ ښکلۍ او شو ټپ غږ ښکلى به کشولو په ماشې د او کړه مخامخ ور مې به شپيلۍ

 . واوښته

 

 : ودرېدم ناڅاپه يو.  وم راروان کې وښو شنو غاړه، – غاړه په ويالې د وه، توده هوا راستنېدم، کورته نور

 يې به کله کړه، ښکته کې اوبو مښوکه يې به کله و، ناست مرغه ښکلى يو کې اوبو ډنډ په ويالې د هلته

 . رپول وزرونه يې به کله او وهل ټوپونه ځاى په ځاى

 او کوله وږه کږه مينې له غاړه يې شان هماغه خو کړ، راپورته يې سر واورېد، يې غږ پښو د شوم، ورنږدې

 . رپول يې وزرونه
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 نو لري پيوند ټينګ سره عاطفې او مينې له مخلوق دغه او يم انسان جوړ غوښو له زه چې پوهېده مرغه،

 . و ډاډه ځکه

 وي، ظالم دومره دې مخلوق شان دغه چې، کاوه نه باور هم بيا هغه خو کړه، برابره ور شپيلۍ ټوپک د ما

 غاړې پرې کړۍ همنوعو خپلو د يې خواته زما نو کړ راپورته يې کله چې خو کړ ښکته کې اوبو سر يې بيا

 .کولى نشو يې هيڅ خو شو، خطا ور وليدلې،

 ولوېد، شا په بېرته او ونښته سينه پر يې ساچمه چې و، نه شوى پورته ال خو کړ، جوړ ته الوت يې ځان

 زما داسې سترګې، دواړه هغه او کشوه چاقو مرۍ په يې ما کړ، مې ورټوپ ، شوې سرې يې اوبه شاوخوا

 . لټوي کې په سوى زړه او ترحم وې، به تا وې کړې ښخې سترګو په

 . کړې پټې سترګې ورو -ورو يې بيا او شو هيلى نا موند، نه يې وه چې خو

 

 کله او يادېږي را ظلم خپل او ناز مينه، مرغه هغه د راته هم اوس خو شوي، تېر کاله ٥٤ شاخوا وخته هغه له

 جبرانېدونکې نه راته هغه خو شم پښېمانه ډېر وشي، نفرت مې ځانه له شي، ښکاره قاتل ځان راته کله –

 . ښکاري ګناه

 .يم نارامه سبا تر او وتښتي نه را خوب شي، ياد را حالت هماغه شپې د کله، هم اوس چې

 

 : وپوښتم ځانه له ، شم سر فکرونو نورو په شي هېر رانه ځان ومښم، سترګې کښېنم، دم يو خو کله

 

 ؟ وي حال څه به قاتالنو انساني د

 تنکي چې هغوى وژني، زوى يو ايکي مور د چې هغوى اړوي، خاورې ځوانيو ښايسته په چې هغوى

 ... چې هغوى او کوي برخې بې نعمته خوږ له پالر د ماشومان

 به څومره کوي؟ پرېشانه څومره سلګۍ وروستۍ مقتول خپل د به دوى دي، انسانان جوړ غوښو له هم دوى

 ؟...  او وي نارامه
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 د ولې نو کېږي پښېمانه که او نه؟ کېږي پښېمانه ولې نو لري احساسات انساني قاتالن که :وايم بيا خو

 ؟ ... ولې او ؟ ده روانه لړۍ قتلونو

 ؟؟؟...  که او دي زړونه کې کالبوت په کسانو شان د دغه !خدايه چې، يم کې فکر دې په اوس

 

 کابل

  مه٨ ، د مرغومي٥٨٣٣  

 



 په قتل پښېمانه يم  

 

www.Larawbar.net     47  
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  . راوتلې وينې ليکه، – ليکه موټره له .کېدل پورته غږونه چيغو او زګېرويېو د منځه له لوګيو او لنبو د 

 کوله لټه خپلوانو خپلو د چيغو – چيغو په هرچا او وهلې منډې خلکو لوري په موټر د کورونو، شاوخوا له

.  

 .وو لېږلي ته جنت شونډې وچې کې روژه حقه  په  هم نور کسان ډېر  سره ځان له ځانمرګي 

 ياسين پوښى سور  و، پروت کې دهلېز په د موټر يوځوان وکړ، پيل مو راوېستلو په زخميانو او مړو د   

  . و غورځېدلى  ته څنګ پاڼې،  - پاڼې يې شريف

  . شو غلى  غږ  موبايل د واړو،  اړخ په مو زلمى کېده، اورېدل غږ ورو -ورو زنګ د موبايل د 

  : کړ نږدې مې ته غوږ و، شوى OK))اوکې  موبايل کړ، ورښکته الس مې ته جيب
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  ! زويه 

  . کړ تېر قيامت دې خو موږ په راکوې؟ نه ځواب ولې يې، چېره

 . وغږېږه ورسره خپله !هه وېرولې، ډېره دې مرګ ورور ا، بل د چوي، زړه دې ناوې د!    زويه

   : وويل يې ورو شو، بدل اواز

   ... راشه کورته ژر وګوره، ته خداى.  شوم کونډه بيا کوم فکر شي، سست مې زړه شي، غړز چې

 وې، روانې وينې زړه له هغه د وې، نښتې ځوان په مې سترګې  وه، لګيا نيولې ساه شان هماغه هغه

 د چا د يې سترګې خو وه، شوې پاتې نيمايي هم يې خبره وروستۍ شايد وې، پرانيستې نيمه يې شونډې

 .  وې صېالخ هيله په لېدو ځل وروستي

 سينه پر زلمي د رانه موبايل او و شوى سست الس زما وي، خو کړي خبرې څه نورې به ناوې ؟ خبر خداى

 . و يللويد

 

 

  کابل ، سهار لسم تلې د، ٥٨٣١
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ټکنى به شو او بېرته به  تاو راتاو شو، خو چې کله به يې دروازې ته نږدې شو  څو ځلې د خياطۍ مخې ته

   .راوګرځېد

 .پښه يې د ننه کړه، بېرته شاته ګرځېده چې خياط له السه ونيو  کان ته ورغى، ښيوبيا د دا ځل  

ده سترګو ته کتلې او کله يې الس ته چې اوار  خياط کله د دانه اوښکې روانې وې، –له سترګو يې دانه   

 .لړزېده

  . ز يې کېښودېله جيبه يې کوچنۍ کارت راوه ويست، پر م

  .  تر ماښامه يې ګنډم خپه نه شې،! وروره   :خياط ، وويل 

 –نوم يې خط کش کړه، هغه له اختره مخکې کالي واغوستل، هغه يې پرون سورى   نه ، په  :ده چيغه کړه  

نوره خبره يې نيمايي پرېښوده او په منډه له ... کور ته راوړ، هغه نور کاليو ته اړتيا نه لري ، هغه   سورى

  . ه ووتکانود

 

 

 مه  ٤١د ليندۍ  ٥٨٣١،کابل
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 په سره کسانو نورو دوه له زه شو، پنچر يې ټاير يو نو  شو، تېر را سرخکانو له موټر سورلۍ د مو څنګه چې

 . وم ناست کې سيټ دوهم

 نصب ماشيندارې سريې پر چې موټرونه رنګه خړ څلور چې بدلوه، ټاير موټروان شوو، ښکته واړه درې 

   . ورسېدل را څراغونه بل وې،

 پرمخ ځمکې د دوى وې به تا خوځول السونه يې داسې او و والړ سورمخى يو_  ترشا يو ماشيندارې هرې د 

 . غواړي نه څوک بل

 د بيا او ويستله ژر_ ژر يې ساه بايلود، هواس خپل ليدو په موټرو شويو يادو د مساپر يو ناست، سره موږ

 . وو نه شوي پناه ښه موټر بهرنيانو د ترڅو  و ناست پټ ترهغه  شاته، موټر

 کېدو مخکې د څخه هغوى له کې هېچا خو شوو، جوړ کاروان لوى موټرو د سورليو د پسې موټرو پوځي 

 .  وي راغلي ميله په چې  دلته لکه  وو، روان داسې  زړه خپله په هم هغوى او و نه جرئت

 پرڅوکۍ ماسره شو، نږدې ته موټرو پوځي موټر زموږ ته څنګ مرکز پخواني  زرداد د نږدې ته ماهيپر 

 !هله ، ونيسه بريک..  ځه مه: کړ غږ يې موټروان په شو، نيغ دم يو سړى ناست

 شو وچ  يې ستونى شو، تور پوټکى مخ د هغه د ورکتلې، ټولو  کړل، پک هک ورخطايي دده کسان ناست 

 . شوه پاتې وازه يې خوله او

 ؟ وېره دومره ؟ ولې اخر ، پوښتل ومو ترې
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 . خوځېده ټول او راغى حرکت په دېخوا اخوا يې سر وي، شوي ورياد څه چې لکه ته هغه 

 : کړ پورته سر يې بيا شو، ټپ يې غږ....   په زما کړم، يواځې زه همدغو: کړه چيغه يې دم يو

 . ده نه کې اختيار په زما وېره زما  يئ، نه خبر تاسو خو يم، شوى ښکاره ډارن ډېر به ته تاسو!  وروڼو

 : وغځوله پسې خبره هغه 

 ناستو کې موټرو شان همدغه په کې الره په وم، راروان تورخمه له سره زامنو دوه خپلو له وړاندې کاله دوه 

 . کړې سيخې را ته موږ خولې ټوپک د دوى او وشوه چاودنه باندې کسانو

 چيغې ننوتې، را مرمۍ هم ته موټر  زموږ ولړل، وينو په يې کسان ناست کې موټرو والړو شاوخوا په 

 . وو نه خبر بله له يو شوې روانې وينې کې دهلېز په موټر د شوې،

 هم وينې بدن د د دوى کې دهلېز موټرپه د وو، نيولي ځوړند سرونه مې زامنو دواړو شو پام مې څنګه چې 

 . کړل نه پورته  سرونه هغوى خو وکړې پرې مې نارې ډېرې وې، روانې

 . لرم نه نښه  هيڅ اوس زه کړم، يواځې کې بوډاتوب دې په کاپرو دې

 ! استازه

 .... دوى ورکه وي، نښه مو دوى !کېږه نږدې مه ته دوى

 

  

 کابل٥٨٣١، ٥٨د کب   
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 .درلود نه مو ځاى تفريحي هيڅ اوسېدو، کې کمپ هريپور    .وم زده کونکى ښوونځي د مهال هغه

 نه اوبه ډېرې هغې خو درداوه، په سر کې اوړي په يې بوى  چې،  وه والړه ونه  ارهنډې د يوه مو کې انګړ په

  . وو خوشحاله يې ته والي شين يواځې او وه ايښې پرې مو ځکه نو غوښتې،

  خټينه په ورځ ټوله هم هغه کې؛ کور په مې رخصتۍ مياشتنۍ درې مکتب د چې، و به المل همدا شايد

 . وم کړى روږدى اورېدو راډيو په کار دې او تېرولې  کې کوټه

 هماغې د لرم، کې حافظه په بيتونه کوم...  او حنيف اعظم، اعظم افريدي، خاطر بابا، حمزه د چې نن دا

 . دي پيداوار دورې
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 ذکر پورته د ډېرى، به سندرغاړو چې، خپراوه پرګروام  يو سندرو فرمايشي د  ماسپښين راډيو پېښور

 . ويل شاعرانوغزلونه شويو

 دا .خپراوه هم ؟ -وروسته که و وړاندې سندرو فرمايشي له چې پوهېږم نه -پروګرام  بل يو راډيو پېښور

  (؟ دا ماشوم د چا دى)   ( هى؟ کا کس بچه يه)  و يې نوم او و اردو په  کېده، ريلې کراچۍ له پروګرام

  به هغه .راکاوه، دې پروګرام ته به يو ماشوم را بلل شوى و خوند ډېر پروګرام خو پوهېدم، نه سم اردو په

 .و شوى ورک به کورنۍ خپلې له چې و، ماشوم داسې

 او شوې ورک څنګه دى؟ چېرې مو کور يې؟ زوى چا د :يې به ويل ورته .کولې پوښتنې هغه له به کوربه،

  ؟؟؟؟؟...

 . شو ډک هم ستونى يې به کله چې ورکول، ځوابونه ژبه وړه په به ماشوم 

 سره کورنۍ خپلې الرې همدې له چې ځه، خوشحالوه دې په زړه مې به بېرته خو شوم، خپه ډېر به ته ماشوم

 . راشي ته پوښتنې يې به څوک او کېږي يوځاى بيا

  شو؟ راياد بيا وروسته کالو ٤١ له څنګه پروګرام دا پوهېږئ،

 کې څوکۍ شاته په راتلم، کورته ( کوټه سنګي) ميرويس ميدانه  له کې ټونس موټر په وړاندې ورځې دوه

  .و راغلى څخه ولسوالۍ چک له وردګو ميدان د تن تازه يو  کې دوى په .غږېدل کې خپلو کسان ناست

 .کوله کيسه سېمې خپلې يې د ته نورو

  :  يې ويل. و راغلى(  بولي سيوکه يې کې محاوره عامه په چې) سيبک له ولسوالۍ چک د دى، 

  . و غورځولى يې غاړه په سړکه د راشي، خوله يخه مې بدن په کړم، ياد په  يې اوس چې خداى په

 . وه سره تکه يې سينه و، ويشتلى يې سينه په چې لکه و، پروت تخته شا په وو، زوالنه يې السونه و، ځوان

 ځوان دې خو راځي او ځي سړک دې په خلک دى، لرې متره ١٥٥ ايله کلي له کنه؟ ليدلى ځاى هغه خو تاسې

  . و پروت شان هماغه چې ماوليده خو ورځې دوه کوي، نه جرئت ورتلو نږدې د څوک ته
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 نږدې ته چينې عمري خواجه د همدلته وړاندې يوکال شول مو هېر دى، ځاى خونکاره ډېر دا کړ، غږ بل يو

  و؟ ځوړند کې خاښ يوه په(   ونه ډول يو) ولې د ورځې څو يوځوان

 يه)      :وه خوله په جمله همدا مې اختياره بې  او و تللى خوا بله فکر  زما خو ورکول، مثالونه همداسې دوى 

 ( هى؟ کا کس بچه

 

 

 

 مه٣ غبرګولي د٥٨٣١

 کابل                                                                                                          
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 مـاشــومـان

 

 

 .همدومره ګران يمدواړه راته ډېر ګران دي او هغوى ته هم . زه يوه دوه نيم کلنه لور او يو څلور کلن زوى لرم 

 .په منډو شي او مخې ته مې راشي -يرهغوى لکه راتګ چې مې الره څا-کله چې د کور په در وازه ننوځم

 .د هغوى راتګ رانه د دفتر ټوله ستړيا لرې کړي او په ليدلو يې نوې ساه واخلم 

واخيستل او ښکل مې داځل چې څنګه کورته ننوتم، هغوى په هماغه شوق را منډه کړه، دواړه مې غېږ کې  

 . کړل

 :السونه مې سست شول، دفعتاً راته يو حالت په ياد شو ،د کوټې خواته روان وم ، يو ناڅاپه ورېږدېدم 

   .ېپه شرنګا شو موږ نه وړاندې ځمکه وښورېده، لوګي پورته شول او د نږدې کورونو ښيښې  

ېدل، وينې ځمکه خټه کړې وه او ګامونه اوخوا نيمګړي جسدونه ښورش ور ورسېدو، سره لنبه تاوېدله او

 .لوښوي  يې 

  : وي غږ شو، مخ مې واړورشاته مې د زګې ،غوښې مو ټولولې چې 

ګه ږيره له خولې رجال ښوځېده، شيبه وروسته يې په ب -د هغه له سينې وينه را خوټېدله او هر اندام يې جال 

  .ټوپونه وهلوينه راغله او سترګې يې ودرېدې، خو زړه يې هماغه شان 

وغتون ته په الره وو، چې ورپېده او سترګې يې پټې کړې، موټر مو بېرته ر ټکسي ته مو پورته کړ، ال

 راوګرځو، خو حيران وو کوم خواته يې بوځو ؟؟ 

د جيب شيان مې ورته راووېستل ، د تذکرې په پوښ يې د ټېلېفون يوه شماره ليکل شوې وه، زنګ مو  

 ورته وواهه

 ؟ ! پېژنې ).....( وره ته رو

  . مازيګر مهال به راشي ،هغه همدا اوس کار ته وتلى دى ؟هو ، خير خو به وي -
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، شيبه پس دوه ماشومان در هواد انګړ ور مو ور وټک. د کور نښه مو ترې واخيسته او موټر مو ورتاو کړ  

   .وازې ته راغلل

 . ن راوړيماته بوټا ،پالر مې کار ته تللى :يوه په وړه ژبه وويل 

 .کې تاوې راتاوې شوې وما موټروان ته مخ واړو، خو هغه سره هم ځوا ب نه و يواځې اوښکې يې سترګ 

چاره نه وه، په وينو ککړ جسد مو ورښکته کړ، ماشومان غلي ودرېدل، يو ناڅاپه يې رامنډه کړه ترڅو   

 ...سينه يې منګولې ښخې کړې او  موږ ټينګول د پالر پر

دمه الړه، خپل ماشومان مې له غېږې ولوېدل، ځاى په ځاى کېناستم  وسونال ه يادېدو مې لهپ حالتددې   

  . ، شولواو ټول کور واال رانه راتاو

 

 

 

 کابل چهار آسياب ،٥٨٣١

  

mailto:numandost75@yahoo.com
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 له ورېځې وېره

، په مال مات شول  ېدلحضور ته ليکه ودر ج کسان د خداى ګونوپه سل ېجومات ک ګاهپه عيد  ښارد کابل 

 . ړهوک ښتنه،  د باران غوڅخهج  څښتنله لوى  ۍپه عاجز ېاو بيا ي  ګولېول ځمکهپه  ېي ټنډې، 

 . شوه ښکارهخلک خوشحاله شول، خپله دعا ورته قبوله  ې،پيدا شو ېځېرو ېوروسته په اسمان ک ږل 

 ېسست ېم ښېوچ شو، پ ېراغله، ستونى م ړزهيوه ل ېرېزما په بدن د و  څاپهپه ليدو يو نا  ېځوخو د ور 

 .نه شو کتلى  ډارهله  ېاو اسمان ته م ېشو

په ليدلو خوشحاله وو  ېځېد ور ې، چو، د عاديانو هغه حالت را په ياد شړال ه کاله وړاندېرز څو ېم ذهن

 ((االيه...  هذا عارض ممطرنا)) :او ويل

او د خداى  ېدودريې پر سر  ېو، چ ېنه وه، د خپلو بدو او ناروا اعمالو سيورى ي ېځرهغه د رحمت و خو

 . ېدېوور ډبرې ځاىد اوبو پر ېله حکم سره سم تر( ج)

يو  -يو ،روان ظلمونه( انسان ) پر شهکار د خلقت (  ج)د خداى   ېوادکېپه خپل ه  ېم ګوله  ستر ړهز د

 . ېرېدهت

،  ړلپورته ک ې، بمونو به ماشومان په لنبو کښتېون ګولۍ ېشو، په بل به سر ېپرهلته به له يوه انسانه سر  

 .... بل  به د يوه وحشي انسان د جنسي هوسونو قرباني شو او

 ېپه اسمان ک ګود سر په ستر ېاو کله م ېرېدلت څېردغه حالتونه  د سرفلمي په  ګوله ستر ړهد ز ېکله م 

 . ېته کتل ېځېور ټهغو
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 ېاو تر هغ ېرېدهت ېپه ويره ک ېدود ور ڼودکا ېرونکي حالت سره مخ وم، هره شيبه مېو ه همدېل  شپه ټوله

   . جومات له منبره د سهار  ملکوتي اذان واوريد ږدېد  ن ېم ېچ څووم  تر ېره کېپه و

 

 ، کابل ٥٨٣١
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 يې مخه له او پرسر يې لونګۍ سپينه چې يوتن کې منځ په وو، راټول خلک قبره تازه يوه له کې هديره په

 . کولې يې خبرې خوځولو په السونو د والړ و، وه راتاوه ږيره ګڼه

  : وويل هغه

!    خلکو اى .کېږي عيسويان ورځ په ورځ خلک ده، عياشي ده، فحاشي.دى ډک کفارو له افغانستان ټول 

  ؟؟ ورکړئ ځواب څه به ته خداى

    :ونيو الس ته قبر يې بيا او کړل بيان پسې بل په يو احکام فرضيت د جهاد د پوره جذبه  په هغه

.....  نو وي نه مجاهدين شان دغه که او اوريږي نه کاڼي اسمانه له موږ پر چې، دى برکت شهيدانو همدغو د  

  ؟

 ! ولېږئ را يې ته جهاد !کوئ مه خدمت امريکايانو د زامنو خپلو په!  ولسه همته بې اى 

 . دا فريضه ادا کړي  بايد مسلمانان دى، ټول نه فرض طالبانو په يواځې جهاد 
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 لور په هديرې د وه، شوې تېره جنازه وشو، اعالن جنازې د کې کلي بل يو په چې وه، نه شوې تېره ورځ ال

 خبرې وروستۍ سر په قبر د صاحب مال او و ښخ مړى رسېدو ترڅو و، لرې نه موږ کلى دا کړې منډې مې

 . کولې

  : وويل صاحب مال

 جواز ته غوڅولو سر  دين کوم شي؟ ووژل څوک دې محکمې له پرته چې، ورکړې اجازه شريعت کوم دا 

  ؟؟ ورکوي

  .دى کړى حرام قتل ناحقه خو ج خداى ؟ وايي څه قران 

  ! حاضرينو

 اساسي لرو، جمهوريت اسالمي موږ وژني، خلک عام ډاکټران، انجينران، ء وژني، علما ديني طالبان 

  .دى روا مرګ باغيانو د دى، بغاوت درېدل پروړاندې نظام اسالمي د دې .لرو قانون

 د ملي يواځې   دفاع  څخه خلکو او  جمهوريت اسالمي  له: ونيو الس ته قبر سرتېري شوي وژل د هغه، 

  . ده وجيبه د ټولو زموږ.  ده دنده،نه اردو

  : واړو را مخ و، راسره هم کې جنازه ا،بله په چې ږيرى، سپين ناست ته څنګ زما 

  ! ځوانه 

   ؟؟ ومنو چا د !ووايه راته ته لرو،  عقيده هماغه په وايي عالمان ديني چې څه پوهېږو، نه خو موږ 

  :کېښود الس راته يې اوږه پر راغلې، اوښکې رڼې يې ږيره سپينه په واخيست، لړزې ټول بوډا 

 ! ځوانه و  وايم تاته 

 کوي؟؟ نه خبره  يوه عالمان ديني ولې ؟ دي ناحقه کوم دي حقه په کوم کېږي، وژل خوا دواړه خو بچي زموږ 

  

 ټول خلک  وه، چوپتيا چوپه کړ، پورته سر مې وخت يو. لګيا و شان هماغه هغه  و، ايښى زنګنو پر سر ما

 . رپېدلې جڼدې قبرونو په او  وه وهلې ډډه ته قبر ږيري سپين وو، تللي
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  . ده ړېک ډه، نو  شوقونو رانه کښىپل اي ځوانۍد چا خبره په  ېکله  م ېتاثير به وي؟  خو چ څه ېږمپوه نه

  . شم ، خو مانه منله ړبايد کابل ته ورسره ال ېچ هکاو ېي ټينګاروو  او   ېراپس ګريمل ېم ۍاون ېيو له

د  ېم ګريمل ېکورنه بيرون راووتم، در ېچ ګروه، مازي ړېک ښخهخوله  ګرمياسد مياشت په اخر وه،  د

 . وو ړته وال څنګکور 

 . ځېنه منم ، خامخا به راسره   پلمه، ملمه :  ړک ږيوه غ 

 . ځووجشن ته به خامخا  ېده، د ځور ۍمه ده، د ازاد ٤٣سبا د اسد ! وروره : بل وويل  هيو 

سره هم  ۍجشن دى، اخر ته د وطن له  ازاد ۍد ازاد:   ړک ږغ ېم ګري، بل ملړولهته خوله جو(  نه )  څوما تر  

 ؟ ېمينه نه لر

 ېشو، در ېرله سرخکانو ت ټرمود سورلۍ کله مو  ېشوو، چ ټولته را ډېا ټرود مو ټولچاره وم، سبا  نا

رو چشمو واال کل تر شا  يو تو ېوسل  ېاو د هر  ېپر سر نصب و ېي ېوسل ېدرن ې،چ ټرمو ګهرن ېړز څلور

 . مزه روان وو –وو ، په مزه  ړ سرى وال

تاوه راتاوه  ۍشپيل ېد وسل ېاو بيا به ي ځاووخو ېشو، ال س به ي ږدېمتره ور ن څو  ټرمو ږکله به زمو ېچ 

 . ړهک

د غرونو   ېبه ي ېدوربينونو ک ېدل،ودر ېروان وو، کله به الره ک  ړهبه شا ته شوو، دوى په خپل  ز ېرتهب 

 . ته وختل ټرومو  ېرتهاو کله به  ب ېوکتل ډډې

 . جرئت نه و ګورت ېد مخک ېنور هم وو، خو هيچا ک ټرمو ګونوشاته په سل ږزمو 
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نو خلک خواره شوي وو او د   ېدو،غازي لوبغالي ته رس ېقضا پر ماهيپر ور پورته شوو او کله چ ګرمازي 

  . و ځلىلمان ېجشن ي ۍخپلواک

 

 

 

   مه - ٤١ ىلمريز کال د زمر ٥٨٣١د    

     کابل                   
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 ټولوخو  .د کوم هنر مند د فن ننداره کوي يلوو، تا به و ټولخلک را  ېداس ېالري ک څلوردهن باغ  د

پر  ګوټياو تو ر پاچ لن ېو ړېوال ېسنډاټ ېشاو خوا کومک داره جگ ، دچوک ېو ېپورته نيول ګېستر

 .را ګرځېدل  ګرځېدلخلک، کالشينکوف په الس  سر

.    وو ښياي ږوپر او ېسرونه ي حرکته  ېوو او خپل ب ځوړند ېک ړودار په پ د ځوانانننه دوه  الري د د څلور

 . ړولهو ته مخه او کله شا ايبدنونو به کله ليدونک ساه  ې ب

د  ېرېاو له و  و ښتىاو ېړژه لمر هم له غم يګرد ما ز.  ېدلهکم ګوڼه ګڼهکاوو ا و ېخوش ځاىورو  -ورو خلکو

 . ټېدهغره شاته پ

ساه کا لبوتونو  ېپه ب ېي ګېستر ړهوه او دوا ړهوال ځاىهماغه شان په خپل  ښځه ړېخو يوه چادري ک

 ېزه م: سره همدا ويل  ګېله بدر ړاژ د ېهغ خو  لهتلو په نيت کشو هغه کورته د ږيريسپين  . ېو ښلولېن

 .   ېښودىنه شم پر ېته يواز ېشپ ړېس ېد ځوى

 

 

 ، کابل ٥٨ ګولىغبر -٥٨٣٨
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 د بهرنيو ځواکونو د راتګ،يوه شپه

 

کا بل کې د افغانانو د خال صون له     لمريز کال د ژمي  سوړ موسم و، امريکايي جنګي الوتکې په  ٥٨٣٥د 

تا به وې د فلسطين بېوسه خلک يې داسرا يلو له بې رحمانه ير  ،دېېستانو پسې ګرځيپاره د اسې ترو ر

 .دوى نوبت دى غلونو خالص کړي او اوس د

و غږونو رانه خوب تښتولى يد بمونو لړزونک .بالک په دويم پوړ کې او سېدوو ١٨يم مکروريان دېدر موږ د

 .و، ټوله شپه مو په غمونو تېروله 

 .د هر بم له غږ سره يې چيغو نږدې ګاونډيان خبرول .  وموږ سره په خونه کې  يو عصبي ناروغ 

 الوتکې غږ شو او بيا شيبه وروسته يو دبيا  ،ايله مو سترګې پټې شوې وې چې ،بجې شوې ٥٤دشپې 

رونکې چيغه ووته، ټو ل بدن يې په رپېدو ېزورور غږ بالک وښوراوه، له دې سره سم د نا روغې له خولې و

ا وپريشان نا ست        ېدې، بې هوښه شوه او بيا ان تر سهاره ورته ټول حيرانشو، وروسته يې سترګې ودر

 .      وو

 

 

 ٤٤وږى – ٥٨٣٨ 

  کابل                                                                                                       
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 . دى پروت سينه په اخيستي، پښې ترې(  ماين)  سوغات جنګ د چې ماشوم يو ته مخ سراى شهزاده د

 ماشوم د خو  کېږي، الس په الس اسعار نور او ډالر ميليونونو په کې سراى دغه په ښار د کابل  هم څه که 

  . دي پرتې افغانۍ څو يو يواځې ټوټه غوړېدلې زړه په کې مخ په

 

 . نشته پام چا د ته ده خو ګوري، دي کې السونو په يې بنډلونه چې ته سړي راوتونکي هر نه سراى له ماشوم

  . وي روژه چې عمر ټول لکه ښکاري وږى دومره خو  دى، نه جوړ ته روژې عمر ماشوم د 

 رختونه ښايسته او  ښکلي  ته بچيانو خپلو  يې لپاره اختر د چې، کوي هم ننداره کسانو هغو د  ماشوم لغړ

 . دي اخيستي
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 ، وي لورولې پرې به)!(   سخي کوم چې ډوډى سړه نيمه يواځې ته مخ دماشوم خو ده، تېرېدو په غرمه 

 . ده پرته

 . دى غوږ ته دعا امام مال د جومات د کې فکر همدې او دى وړى فکر هغه 

 . ورحمېږه حال په زموږ يې پاچا عادل ته!  خدايه:  وايي کې دعا په ، صاحب م اما 

 . وخوځېدې  يې شونډې او شو موسکى ماشوم خبره دې په 

 شا ورته يې خپله خو غواړي عدالت خدايه له دى؟ مخلوق عجيبه چې، وي راوتلي خولې له هغه د شايد 

  .کړې ده

 

 

 

   مه - ٤١ چنګاښ د کال لمريز ٥٨٣١ د  

  کابل                  
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 هاوان

  

 . وو ړوه،  دوه کسان ورته وال ېنيول وازه اسمان ته خوله ۍشپيل ېهاوان تور د

 ګوتې ټينګې ېي ېک ږونواو په غو  ړېک ډېشاته من  ېتر ړواو بيا دوا ړهور خطا ک ګولۍپره داره  ،يوه 

 . ېښودېک

کور  ېخو د بل چا پر ؛ته نه دي تيار ېدواور ږغ  ېستاهم عجيبه مخلوق دى، خپله ي! خدايه: ماويل  

 . ورانوي

 مه - ٥١ ړملد ،لمريز کال  ٥٨٣١     
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  له يې چې چا لکه. پرېوت نظر ماشوم يوه په مې کې څوکۍ وروستۍ په شوم، پورته ته موټر څنګه چې 

 .و سپېره وي، زبېښلي رنګونه مخه 

 .ونښلولې چت په يې به سترګې او وکړه تکيه يې به بيا او وکتل جال -جال يې، به ته يوه هره پوليس؛ لکه 

 پالستيکي يې الندې نه زنګانه خو و، سړى پرېړ او غوښن هغه و، ناست هم پالر هغه د ته خوا ماشوم د

 .وې پښې

 السونه مې ته مزار صاحب الفت د.  وم روان لور په لغمان د اباده، جالل له سره (احمد رشاد)  زوى خپل له زه

 .شو پام ماشوم هغه پر مې بيا نو وکتلې شاته مې څنګه چې او کړل پورته

 ښکاره يې به مټې وچې او سپېرې کړل، پورته يې به السونه دواړه ورکړې، کې بل يو يې به ګوتې السونو د

 .کېناست به بېرته شو، پورته معمولي به څوکۍ له. شوې

 .وې  اړه په ماشوم همدې د خبرې کړ، شروع مجلس سره کسانو ناستو له کې څوکۍ په يې پالر

 .ته واوښتم سيټ وروستي او کړ بدل ځاى خپل مې سره کس يو نشو، صبر مې زړه
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 ابن عبداهلل د همدلته او و اوسېدونکى ولسوالۍ داليشنګ لغمان د نومېده، الرحيم فضل يې پالر

 .و ښونکى کې ښونځي په مسعود

 .دي شوي پرې يې پښې دواړه او الوتى ماين په کې کال ٥٨١٥ چې، ويل هغه

 .و راوستى مې ته ډاکټر اعصابو د: ويل يې پالر ، وه کڅوړه درملو د کې الس په ماشوم د

 .الوځوي هم ما خورم، نه دوا زه:  وه ويل يې بيا او وغورځوله کڅوړه دوا د ناڅاپه يو دولس کلن لقمان 

 :کړه پيل يې کيسه نو شو، ويده چې بيا او ونيو کې غېږ په زوى خپل الرحيم فضل

 .رسېدلى ته حال دې السه له ورور خپل د لقمان،

 سبب بدبختيو ټولو د ماشوم تنکي د دې او شو پيدا نفرت سره ورور داسې له مې کې زړه په شوم، حيران

 .وګڼه همدا مې

 :وغځوله کيسه الرحيم فضل

 په کال تېر د الړ، ته ايران او پرېښود مکتب کې صنف نهم وړاندې کاله دوه انيق محمد ورور مشر لقمان د

 .شو مرز رد کې دلوه

 . وه مجبوري خو و، کلن ٥٣و نه تګ د ايران د

 . مه٥١ ثور د ، کړ غږ يوه دى؟ تاريخ څوم نن وي، شوې به مياشت يوه

 وه، مه٤٨ حمل د.  کېږي وخت ډېر نه مياشت!   خدايه توبه ، نه:  ويل يې بيا او شو غلى شيبه الرحيم فضل

 روان ته ولسوالۍ پورې لعل ننګرهار د سره مزدورانو نورو درې او (ويلډنک کار) استاذ  خپل له  مى زوى

 .شول ټوټه ـ ټوټه ټول، او والوت ماين په يې موټر چې، و

 .ښودې ونه يې خو ماته راوړې، غوښې يې انيق محمد د .وکړه ناځواني ډېره ماسره کليوالو دې 

 .وکړ يې خو ديدن اخيري ورور خپل د.  دى ښه هم دا خو مانه ورسو، ته تابوت ځان لقمان خو

 .شو راويښ هم لقمان کوچنى بيا او واخيست پسې سلګيو شوې، ډنډ سترګې الرحيم فضل د
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 ځئ؟ ته مکتب !ګرانه :ورته وه مې ويل  او کړ تېر الس مې سر په لقمان د

 .ځم نه ته مکتب نور.  کېږي زده نه درس مې اوس خو . يم  کې شپږم هو -

 .شي زده ښه هم سبق دې به بيا شې، به تيار جوړ وخورې دوا دا چې، يې هلک هوښيار ډېر ته ، نه ـ

 ؟ درځي خوب شپې د 

 هم مخ په يې زما وينې شي، ټوټه ـ ټوټه الال مې بيا او ډزشي، څاپه نا يو وينم، مې الال ، شم ويده چې ـ

 .راولوېږي

 .يوو ويښ دواړه سهاره تر بيا او شي راويښه هم مې مور کړم، چيغه زه

 : ورکړه ته پالر يې کڅوړه دوا د اخيستله، ساه يې ژر -ژر شوې، سرې سترګې بيا لقمان د

 دوه د   کڅوړه دوا د او رپېده ټول ونيو، ټينګ کې غېږ په يې پالر.  کېږم مړ زه الوځوي، هم ما خورم، نه دوا

 .وه پرته کې منځ په پښو پالستيکي

  

 اباد جالل ، مه٤٥ غويي د کال٥٨١٥ د
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 کوښښ کېدو مخکې د بله له موټر هر او  وه ګوڼه ګڼه شان هماغه ال کې ښار کابل  .وې بجې اته نږدې شپې د

  . کاوه

  .  و روان ورو -ورو سړک پر باال باغ د موټر.  وو ناست هم بهرنيان دوه دفتر د کې موټر په ما سره 

  . لري موقعيت هم کورونه غاړو دواړو تر سړک د دلته 

  : وويل بيا يوه او وکتل ته بل يو انګريز او امريکايى ناست. کېدل پورته غږونه هارنډونو د  موټره يو -يو له

 ناروغه به څوک وي، ويده به څوک کوي، هارنډونه کې شپه دې په  .دي خلک عجيبه. دى وطن عجيبه 

  . شته نه ورسره فکر هيچا د وي،
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  . ي کېږ جريمه وکړي څوک کار دا کې ملک زموږ که دى، نقض حقونو د بشر د خو دا: کړ غږ امريکايي 

  . کوي نه غم بل د هيڅوک دي، نه څوک کې غم  په حقونو د بشر د دلته : وويل انګريز 

 : کړل پيل خبرونه بجو اتو د اډيور کې وخت همدې په 

 . کړ بمبار کور يو کې هلمند په ځواکونو هوايي ناټو د شپه نيمه تېره 

 وروسته خو و، کړى شک پټنځاى د ترهګرو د پرې ناټو و، کې منځ په د کلي چې کور دغه : کړه زياته نطاق 

 ...دي او شامل هم ماشومان تنکي او ميرمنې کې کسانو شويو وژل په چې، شوه معلومه

 . شول پوه راباندې بهرنيان ناست رپېدم، اوار شوه، خپره لړزه يوه مې بدن په

   : وويل يوه  

  . وکړو درناوى بشر د بايد  يوو بشر ټول   ويل؟ ونه مو خو بد    شوې؟ خپه خبرو په زموږ

   !!  ياست مدافعان حقونو د بشر د تاسو هم رښتيا نه،: ماوې

  

 

 

 

  کابل ، اوومه تلې د ٥٨٣١
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د ښځو نړيواله ) ې د اتم د مارچ  ېاو دروازه ي ېوالونوراتلل، پر د ږونهد چک چکو غ څخه ټلمخامخ هو له

!  ېږدئپر:)) ليکل شوي وو ګپه سور رن ټوټهپر يوه لويه شنه . وو  ګېدلي؛ بيالبيل شعارونه لړهپه ا (ورځ 

 .(( ړيخپل حقونه خپله ترالسه ک ښځې ېچ

 ېداس ېنه وه؛ خو السونه ي ړلېعمر خو ډېرهناسته وه، هغه  ېجامو ک ړوته يوه ميرمن په ز ېمخ ټلهو د

  . ړلېنه وي خو ډوډۍ ګېډه ړهپه م ېچ ېي ځېور څو، لکه ړزېدلل

 ېي ړکۍغا ېچ ښځېاو  ېنجون ګارنګ، شيبه وروسته رنېو ښتېپه دروازه ن ټلد هو ګېستر ېميرمن د

په  ېخو لکه چ .نه درلود ېي ړهته د ننوتلو ز ټلو، هو ړىنه فقر جرئت و ګرېسوال. ېرا ووتل ځلېدلېلمرته 

.(  ړيخپله ترالسه ک ونهخپل حق ښځې ېچ!  ېږدئپر) شعار  ځړېدليپه مخامخ  ېي څنګه ېچ. هېدليک پوه

 ۍلپاره روپ ډوډۍ ېوچ ړۍم ېد يو څخهله خپلو همنوعو  ېي ښتلغو. ، پورته شوه ړېک ښېخ ګېستر

  . ړيوغوا

په سالون  ټلد هو ېرتهب ېميرمن ې، را وتلېنښوده، چا پروسره بلنليک نه  ېخو د ړهوک ېي څهننوتلو ه د

   . شعار ته کتل  ګېدليل ېهماغه شان له باند ېاو د ېننوتل

 مه کابل١، د کب ٥٨٣١ 
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 سترګو په تورې عينکې يې شا تر او وې نصب سرونو پر يې ماشيندارې  چې موټر، ژېړ او خړ څو بيا  نن  

 . وو خوشې را ګړندي لور په ډګر هوايي د وو، والړ  کسان

 نږدې ځانته موټر نور  يې اشارو په السونو د او تاوولې دېخوا يې اخوا شپيلۍ ماشيندارو د دوى ته،چې 

 امبوالنسونه کې منځ په  موټرو پوځي د. وه شوې پرانيستل ورايه له   وازه در  ميدان هوايي د  پرېښودل، نه

 .تاوېدلې رڼاوې سرې يې سر پر او وو هم

 څخه، امبوالنسونو.   ننوتل را وګوري، را چې دې له پرته هغوى خو لرله، دنده دتاالشۍ کې وازه در په موږ 

 .چمتو وه نه ته پرواز الوتکه ال خو شول کړى ښکته تونه تابو څو

 وو، ټومبلي نښانونه بيالبيل يې اوږه پر او و پرتن يې يونيفرم برګ رنګه خړ چې کمانډر پوځي يوه  

 :ويل يې وه او ونيو الس ته تابوتونو

 الړه منځه له که ده، بال ستره يوه توکي يي نشه کړل، قربان ځانونه کې مبارزه په سره توکيو يي نشه له دوى  

 ژبه خپله په شو، لرې تابوته له او وشو غږ کې مخابره  افسر، پوځي دغه پر.   يوسي منځه له به بشر نو شي نه

 . خوځول يې السونه او غږېده چاسره له
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 ډېره يې کلمه ( نشه يي توکي)   Narcotics  کوتيک نار د خو کېدې اورېدل نه سمې يې خبرې نورې  

 يې نوشتې له او و شوى ليکل نوم انګريزي په تابوت يوه پر وم، وړى فکر ته  تابوتونو هم زه .تکراروله

 .وي کلن شل دې ځوان دغه چې معلومېده داسې

 تابوت پرانيست، ورو مې سر تابوت د . وکړه يې ديدار اخري راځه دى ځوان داهم ، ماويل: کړ غټ مې زړه   

 توکو يي نشه د چې نه هڅې ماويل ويرېدم، کړ، وه پټ بېرته مې ژر و، ډک پاکټونو نه کونجه څلور وړو له

 . شم کش ته ميز دعدالت جرم، په افشاء د اسرارو د  مبارزې د

 

 

 

 کابل٥٨٣١
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 او ماشوم بې پالره شو            

 

ن هوټل نه راووتم ، يګر چى څنګه د کونړ له ګري، مازاوهتبى احساس مى ک ېد مړ. ورکشاپ پوره ځپلى وم

 .راکړه يېدلو بلنه يقانع مى مخى ته راغى او د ساالرو باغ د ل

زه چى له پخوا . مسوول دى  ويهغه په اسعد اباد کى د ښکال راډ. زلمى دى  لوړ او و نرىيداهلل قانع يعب

 . کړه  ېورته هو م ،دلو تنده لرميمو د ليد خپلو س ېسيراه

 . واړه د قانع کروال ته پورته شوو  ېدر ،فاضل ناګار او عمران واک يملګر زه، زما

ل يقانع موټر را تاوو کړ او و. يت لريند په غاړه موقعيه الره، د سيجالل آباد پرلو -ساالر باغ د اسعد اباد

 .د تره کور دى يېدلته  ،چى يې

دو چاى له ډک پتنوس ېبه وروسته کوربه د شيا شيته ښکته شوو او ب ېند غاړيپه ځاى د س ېموږ د حجر

 .سره راغى 

، يږېزړه نه ک يېتګ ته  ې، مخکيخبر و ېد وطن له تند ېند د دوه غرونو منځ کى روان دى، خو لکه چيس

دو ېک ېاو د پات يږېپه قدر نه پوه ېيڅوک  ېخو چ ي، تم ش يله غټو ډبرو سره سر ووه ېغوص ېرېله ډ

 . يرته په نه زړه حرکت وکړېنو ب يست ورته نه کو

ن نه دى او يو لوړ غر دى خو شيشاته هم .  ين کورونه ودان ديڅو ډبريې  ېاو په لمن ک.ن غر دىيمخامخ ش

 .يږېرپ ېرغ پريه او بو ځواکونو پوسته پرته ديد بهرن ېيپر سر

د  ېد شنه غره لمن ک ېداس ېخو چ يب به ويغر ،ر دىېخ: ل يو ېا ميوه او بيالس ون ېمخامخ کورونو ته م

 .  ينو ښه به خوشحاله و ي،ند په غاړه پراته ديس
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  ېله د. د ېو راکټ ولګيره ده ؟ همدا نن غرمه ېچ يخوشحال: کړه  ېده ، خبره راپرېشاکراهلل نوم ېکوربه چ

 .ښودهېک ېاله ميالسونه سست شول او پ ېسره م ېخبر

 . د او ځاى په ځاى شوېخواته ولګ ېيراکټ  ېچ ،واښه کول ېو کيد کورڅښتن په خپلو پټ: اته کړه يهغه ز

رته ېکله ب ېاو چ و  ماشوم زوى کورته تللى ې،يبه يهمدا ش ،د خداى رحم و چى: شکراهلل خبره اوږده کړه 

 .پروت و ېنو کيډنډ و په  ېيراغى نو پالر 

 

خو د غره پر سر د  ،نولهېر په ټغر کيورته د و ۍ يېپالره کړ او کورن ېراکټ ، د ساالرو دغه ماشوم ب

 .            دهېرغ رپيانو پر پوسته هماغه شا بيبهرن

 

 

                                                                          

 کونړ ،اسعد اباد ، د ساالرو بڼ                                                                  

   ٥٨١٥مه، ي٤د ورى                                                                          
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د لرګي لوى ور سوزېدلى   د کال. نړېدلې خټينې کال ته يې کتل   مخامخ .ناست و يواځې بوډا  پر لوړه پوله

  .او د کال په منځ کې د سکرو ټيټې ونې والړې وې  و، خونې چپه پرتې وې

 : د کال په لوريې منډه کړه، کال ته نږدې يې غېږ پرانيسته، بوډا يو ناڅاپه لړزې واخيست، پورته شو    

  ماشوم په سرښکلوي، ال سونه يې بېرته را ټول کړل، کړوپه ماليې سمه کړه،شکر ، ټيټ شو تا به وې کوم 

   .يې يو دم رامنډه کړه او بيا هوايې نظر وګرځ  پر نړېدلو ديوالونو

ساه يې را وېستله او د ټنډې په ګونځو کې يې خولې تاوېدې را  ،ژوره –ستړى شو، کېناست، ژوره  

 تاوېدې

 :پر اوږه مې ورته الس کېښود 

 !  بابا 

 ؟! او بيا  دومره په شوق کال ته الړې

او له بڼو  ،ډنډ سترګې يې زما په سترګو خښې کړې وې ،د هغه خوله وچه وه، غاړه کې وچه مرۍ تله راتله 

  . يوه اوښکه څڅېده_ يې يوه 

 !يو دم يې خوله پرانيسته
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  .اوالدونه مې وو  ګاللۍ لمسيان وو، -  هلته مې ګاللۍ

 واخيست ، لړزې ونيوسلګيو    

 .کله مې مخامخ نړېدلې کال او کله مې ترخوا ناست بوډا ته کتل. ماکې هم د پوښتنې وس نه و، غلى وم 

مخ .  ييو ناڅاپه يې له زنګنو سر پورته کړ، اسمان ته يې وکتل تا به وې اوس هم په هوا کې خپل قاتالن وين 

 : او په خبرو يې پيل وکړ  ه شان يې پورته کتلهماغ کې راووتې ، نوسترګې په کولکو ،يې سور شو

   !ځوانه

زهار رد. را تاوېدې   په هوا کې غږونه شول، څو الوتکې ښکاره شوې، تاوېدې ،يو نا څاپه  په هغه ورځ

  ږيېله اسمانه د سکروټو ږلۍ اور  تا به وې ،شو

  د کندهار يوه)   و، زه د ژېړۍوينې؟ څو طيارو پرې سينې خالي کړې او په لنبو کې ورک ش  نږدې کلى دا

غېږ لمبې هوا ته پورته _ اتاو وو او غېږ ر اورونه يله کل  چې کله را ورسېدم ،بازار کې وم( ولسوالۍ 

  . کېدې

زړه مې ډيپ   ،له دې خبرې سره يې يو زوروره چيغه وکړه  ...په منډه راغلم د لنبو په منځ کې مې خپل  

 . دېه په سر مې بم ولوولويد، بدن مې سست شو، ماوې ک

و به رپېدې خو د خبرو په   سپين ږيري ډېر وس وکړ خو کيسه يې پوره نه کړه، شوڼدې به يې بېرته کړې، 

  . ځاى به ترې چېغه ووته

  : را واړو  يبه دواړه غلي وو، بوډا بيا ځان خبرې ته جوړ کړ، مخ يېښه ش 

 !ځوانه  

لمسيان مې په    ډېر وخت شو چې زه کلي ته نه ځم، چې کله ورشم د ماشومانو شور ماشور مې په ياد شي ، 

 .چې رامنډې به يې کړې او پښو نه به مې را تاوو شول،زړه را وګرځي

اوس کلى غلى دى، هغه شور په کې نه شته ، اوس راته څوک د بابا نارې نه وهي زه اوس هلته نشم تلى ،   

  . يوازې کړم کې اخر عمر  دې کاپرو په ! ې څوکه شوى يم ، زويه زه ب
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 ، کابل ٥٨٣١
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 .ڼېدلخو ېنيولي او پر ډوکيه ېي ېک ځپه من ښود پ. خلم پراته وو  ځمکهسپيان خوا په خوا  په   دوه 

 . شول ګريوانشوه،  الس او  ېرهخبره ت ښکنځلو، له  سره کېدل –يو بل ته، سره  ځواناندوه  ړاندېو ږل 

وارونه  ېيو پر بل باند ېشوي نه وو او هماغه شان ي ړه، خو ال  ساېشو ېروان ېوين زوله خولو او پ ړودوا د

 . کول

 .  ړلسره جال ک  ېي ۍخوار څهشو، په  ځترمن ګړىيم ېدر 

 کوئ ؟ ګونهجن ېخپلو ک ې نه يي چ سپيان خو: وويل ېپه قهر ي 

 !! انسانان هم عجيبه قضاوت کوي ې،شايد ويلي وي چ  ښورولو ې، سرونه يېسپيانو يو بل ته وکتل 

  

 دوهمه ړمد ل٥٨٣١کابل ،                                                            
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 . ېو ېهماغه شان پرانيست ېي ګېجال شوى و، خوستر ېبه دغه سر د خوسي له تن ړاندېو ېبهش ږهل شايد

او سر په پرانيستو  ېجال کول ټوټې ښېغو  د ړهره چاې، قصاب په ت وو ړته وال ټۍه ۍکسان دقصاب څو

 . ننداره کوله څهدهر  ګوستر

 ؟د جال کولو تماشا کوي ټوټو دښود غو ځانهسر په چوپه خوله ، له  څنګه ېوم ، ما و حيران

السونه  ګېډوخو دوى په  ګوري ګېستر ړېسر ورته م ې،چ ېدلل ټولووم ، هغوى  هم په فکر کېخلکوته 

 .وهي

په  ړهچا څووم،  ېپام شو خالي اسکليت پات ېم ځانتهواوريد،  ږيو نااشنا غ ېوم ، شيبه وروسته م حيران

 . ګويل ېخول ډوکوزما په ه ړې يېالس کسان رانه راتاو دي او چ

 . ږيراکا ېژب ډودي او په شون ړتماشا ته چوپه خوله وال ېخلک م ،وکتل ېخوا م شاو

 

 

  

 مه ، کابل ٤١د زمري  ٥٨٣١ 
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 ېرهو ۍآبادد 

   

ولسواليو  ښکليوشنو او  ډېروله  ګ ز د ميدان وردېجلر .يوه واده ته بلل شوى وم  ېک ۍز ولسوالېجلر  

  . ده څخه

زردلو   ړوژي ېک ڼواو په شنو پا ښکاريوو، خو اوس تک شنه  ېرهباغونه سپ ړوغا ړودوا ړکبه د س پخوا

  . ده ړېزياته ک ېال پس ښکالد باغونو  ڼواو سرو م

 

 ږدېته ن ړکس ګردونو،او بيا دغو  ړولېجو ړېپه مهال دو ګرات ګبه د ت ټرو، مووخامه  ړکدغه س پخوا

 . کول ګهباغونه بدرن

هغو  ځېيوا ېک  ړکس ې، په دېور رس ښارهله ميدان  ېپه رپ ک ګوقير شوى دى، د ستر ړکاوس س خو

  . دي ځوليماينونو الو ېچ ېږيورو ک ټرمو ېک ځايونو

 

  . ېدمور ورس ېشوى نه و، چ ښاماو ال ما ړحرکت وک ښارهله کابل  ېم ګرمازي تېر

 

 .شوى و ېکور ک ټينانتظام په يوه خ ډوډۍاو د  ېدلپخ ېاو زردلو په شنه باغ ک ڼود م ګيد واده دي 

 ډالو ټارمونيه، طبله،  رباب او غ  ېسره چ ډلې ېله خپل  ړيشوه او بيا يو محلي سندر غا ړلوخو ډوډۍ 

  . سپيکرونه ورسره وو، راغى

تکراري  ړياو بيا، سندر غا ګېدلول ډايکونه ټشوى و، دوه غ ړجو ځاىيو جال   ېک ګړته ان ډلې دغې

 . ړېپيل ک ېسندر
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 . ېوهل ېي ېناست وو او چک ېاو زينو ک ګړ، انټوخلک ورته په کو 

 ڼاکود السونو په ت ېاو نورو به پر ېدهرا تاو ږاو ږکو ېمخک ړيد سندرغا ګچر ګىنيم به لکه کولن يو

  . شيندل ټونهلو ګټلي

 ړيک ښهنه همدا کور په ن  ې، ما ويل هسېکول ېدور ېسيمه ي ېو، شايد په همد ږ غ ېد الوتک ېفضا ک په

  .ېږدينوم ک ګروپه جسدونو د تره او بيا مو سبا

  . دي ړيدغه شان مراسم بمبارد ک ېاو سويل ک ځپه ختي ځواکونوبهرنيو  ځلې څو ځکهوه،  ېښنهيوه اند دا

  . شو او له کوره ووتم ګپه تن ړهز ې، نور مړهته حوصله وک ېدونيمايي اور ېسندر ېد يو ځېيوا ما

  . ځېدم، وغېو ېپرت ېوريژ ېپر ځاى، – ځاى ېچ ۍپالستيکي سترنج ړيدليپه غو ېباغ ک ڼوم د

شور  ځلووين ښواشپزانو په لو ېخوا باغ ک ېاو له بل ږېدهخونده موسيقي غ ېخوا ب ېنه راته، له يو خوب

 .و ړىک ړجو

شو  ښکتهبازار ته  ځهرا ېراغى، ويل ي ېد ماما زوى م ېوم چ ېچورت ک ې؟ زه ال همد ړموک څهحيران وم  

 . څښمو ېاو يوه يخه پيپسي درباند

 . ېشو ښکاره ېلس بج ېباند څهپه سکرين  ړک ښانهرو ېم موبايل

ز بازار ېوو،  د جلر ځړېدليرا  ېستنو ک ګوپه دن ې،چ څراغونو ېښنابر ېروان شوم، د لمرين ړهاو نا ز زړه

نه تر  څهنور . شول  ېرت ړکهله س ڼدهسپيان په م ېدر -دوه، به  څاپهشوي وو، يو نا  ړلدوکانونه ت .و ړىک ڼار

  . ېدلک ګوستر

  . نور ختم شوى دى ړکو او  همدلته قير س ړ، دلته  يو لوى ماشين والړوته ال ېبازار اخري برخ د

  ېچ ،ويل ېسره مځان .  په ماشه ناست و ګوتهيو وسلوال  ېپه وياله ک ړېد غا ړکماشين سره جوخت د س 

  . ورغلو ې، مخامخ پرړيشک ونه ک ګرځوو ېرتهکه ب

شوو  نو له هماغه  ښکارهضرره  ېکله ورته بې چ ،راپورته شو  ېپر تن و،  له ويال ېيونيفرم ي ېوسلوال چ 

  .و ېدونکىاوس ګالخد سن ۍز ولسوالېدا  پوليس د جلر. ړلمشي راک ړيست ېي ځايه
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ماشين ته ونيوله  ۍشپيل ټوپک؟  پوليس، د  ېکو څه ېما ويل نو وياله ک. ويل دلته مو يوه پوسته ده  هغه

 . ېرووت ښهد همدغه ماشين د ساتلو لپاره شپه په وي: 

 نشي؟ ټولىپ څوکنو دا خو : ويل  ما

  . ولي ېي ټ، په راکېنه شي، خو سوزوي ي ېي ټولىپ:  ړراک ځوابهغه  

، هغه به ېږيره تر سره کېدومره وکارونه په  ۍد آباد ېچ ېکوم ملک ک :ويل ېسره م ځانغلى شوم ،  شيبه

  ودان شي ؟؟ څنګه

 

 

 مه ، ١د زمري ،٥٨٣١ 

 کابل 
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 ته قفس وې، نښتې بڼکې سپينې پرې ځاى -ځاى او وو ککړ وينو په يې کالي چې ځوان، الس په چاړه   

 دى؟ کار په دې يو کوم: وويل يې بيا او ونيو الس

 .ښکارېدله غوښه سره شا، د يې منځه له بڼکو سپينو د او و تنکى ښه کړ، نښه په مې چرګ چاغ يو

 کړى نښه په قصاب چرګانو د بيا او شول ټوپونو په کې پنجره وسپنيزې په چرګان کړ، وردننه الس هغه،

 .راووېست ترې

 رنګ سور ځمکې شاوخوا د او وکړې دارې وينو کړه، راتېره چاړه ورته يې مرۍ په څمالوه، يې نيولى اجل

 .کړ تازه بيا يې

 (غټ لرګى)يوه ګنډه  پر لرګي د يې بيا او ووېست ترې يې پوستکى چې وه، نه ختلې پوره ال ساه چرګ د

 .کړ يې ټوټه – ټوټه او کېښود

 .ورکتلې شان هماغه چرګانو نورو

 هڅه وروستۍ خپله به لپاره ازادۍ د او راوړي هجوم به پنجرې په شي، جوړ شور يو به اوس ويل، ما

 .وکړي

 .راغله هغه په راغله، چې چا په شول، ونه داسې خو

 .شو ښکاره راته غيرته بې شو، بد پامه له مې نسل چرګانو د

 :وهل چورتونه مې الره په ته کور او و نيولى کې الس کې کڅوړه پالستيکي په مې چرګ شوى ټوټه
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 مخ په او کېږي راوېستل ملګري پنجرې له يې ورځ هره چې ويني، يې ښه دى، نسل غيرته بې څه چرګ دا

 .شماري شېبې ته مرګ خپل او کوي نه هېڅ دوى خو حاللېږي، يې کې

 قصابانو دغو له نسل راتلونکى ترڅو وژني؟ نه ځانونه، ورځ يوه ولې کېږي، وژل ټول هم هسې خو دوى

 شي؟ وژغورل

 دوو د يې امبوالنسونو له وو، راټول خلک کې کلي وشلوله، چيغو امبوالنسونو د مې لړۍ فکرونو د

 .ورکتلې حيرانې حيرانې ټولو کړل، راښکته تابوتونه ځوانانو تنکيو

 .ژړلې يواځې ورته خلکو او وې راوړې جنازې غبرګې هم، وړاندې ورځې څو يې ته کلي زموږ

  

 

 ،کابل  مه،٥٥ ،د لړم٥٨٣١
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 نه کلى کوچنى دا. دي خوله چوپه راهيسې کلونو شاوخوا ديرشو  له يې اوسېدونکي دى، کلى عجيبه ډېر

 .دى کړى کولو سوګند نه خبرو د خوله يوه په ټولو خو دي، ميشت کې په کسان ډېر ٥٥٥٥ له دى،

 ده درېدلې ورته دروازه اوسپنيزه. لري موقعيت الندې ګامه څو نه سړک عمومي له بازار اباد اسد د کلى دا

 .راوځي نه باندي ترې هيڅوک او

 !ملګرو

 ته مخې دروازې د يې ځنډ ډېر وليده، مې مازيګر پرون خو وو، اوريدلي پخوا ډېر اړه په کلي د دې ما

 .کړ نه پورته را سر چا خو ودرېدم

 .کتل ونه را هيڅ دوى خو وکړې مې زارۍ او عذر کړې، تويې مې اوښکې

 نفرت همنوعو خپلو له خو دي، ځوانان او مخور يې اوسېدونکي ټول دى، نه ماشومتوبه له ضد دوى د

 اخره تر به ضد دغه او ګوري نه هم ته مېلمنو چې، څه ال ته الرويو تېرېدونکيو خواته چي نفرت  دومره لري،

 .پالي

 وي؟ بېځايه به ولې دى، نه بېځايه ضد دوى د

 !ملګرو

 :يې کوم معرفي در او اوږدوم نه انتظار مو نور ياست، وړي فکر ته کلي دې هم به تاسو
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 حکومتي چې، پلمه دې په کليوال دغه السپوڅو، شورويانو يرغلګرو د وه، مه ٨٥ وري د کال ٥٨١٣ د

 يې سينې ټولو د چې وچلولې ګولۍ دومره خوا هرې له پرې يې بيا او کړل راټول کوي خبرې درسره کسان

 .کړې سورۍ

 يې ځمکه شاوخوا وکړې، دارې وينو يې سينو له پرېوتل، ګډوډ نښتر شوي اره لکه ځايونو خپلو په دوى

 .کړه سره

 ځوانان وو، پاتي ماشومان او مېرمنې يوازې ځکه کېدل، نږدې ور نه څوک خو شوې، جوړې فوارې وينو د

 .وو همدا ټول مشران او

 خو شوه شپه شوه، ختمه ورځ وو، تمه په کورواال يې ته راتګ وو، اوسېدونکي (کرهاله) کيرالې  د دوى

 .کولى ونشو غور يې چا چې، وه کړې خپره وېره دومره قاتالنو خو شول خبر اخر نشول، معلوم

 .شول ويده خوب ابدي په او واړولې خاورې ماشينونو پرې هملته

 دوى چي، ورسېدل ته واک کسان هغه کې دوره دغه په شوې، تېرې لسيزې درې باندې څه وخته هغه له

 .ويل ونه هيڅ چا يې ته قاتالنو خو وو، شوي وژل شک په ارتباط د ورسره

 ملي ورسره هم اوس دادى او کېناستل ورسره خوا په خوا کړه، پيل ملګرتيا يې سره قاتالنو له هغوى د

 .دي ناست اوږه په اوږه کې شورا

 دوى د هم اوس دى دا. ويل ونه څه ته ټولوژونکيو کلي دغه د هم دوى خو راغلې ډلې نورې نوم په جهاد د

 .ګرځي سترګې سرې ال قاتالن خو دى روان جهاد

 وګوري ته همنوعو خپلو څنګه او کړي؟ راپورته سرونه څنګه دى؟ بېځايه ضد کلي دغه د ووايئ؟ تاسو نو

 او؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 غوښتنه يوه خو کوو، نه هيله نيولو د قاتالنو د کلي دغه د مجاهدينو پخوانيو او اوسنيو له دى،موږ خير

 ښه ځوانانو په وطن شين دا وژنئ، مه ځوانان کونړي نور! دى پار( ج) خداى د چې وايو ورته او کوو ترې

 .جوړوئ مه کلي خاموش کې سيمه دې په نور ښکاري،
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 نعمت( ج)  خداى د ژوند دا شي، راپورته غږونه ګانو خندا د وي، شور خلکو د همېشه دلته چي پرېږدئ

 .اخلئ مه چا له موجبه بې نعمت دا دى،

 کې سترګو يې نور او کړي ماته مينه تللو د اوالدونو خپلو په ميندې، کليوالو خاموشو د چې پرېږدئ

 مخه په به څه هر چې شي زورور به دومره او شي سېالب يو به اوښکې دا کنه کړي، نه جوړې حلقې اوښکې

 .کړي

 

 

 شپه وروستۍ کال ٥٨٣١  

 ودانۍ راډيو ښکال د ، اباد اسعد -کونړ
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 وډه ګډه غونډه.  خښوله خوله ځيګر په مشر د اساًر ګولۍ نو وى، نه شوى سپر بدن زما که  ، ورځ هغه په

 سور قهره له بيا شواو رانږدې ښه  .وه وانهر وينه توده شان هماغه مانه راغى خواته زما مشر خو شوه،

 : واوښت

  ستا او  لمبوم وينو په مشر کمونستانو د دې  شان همدغه  به وخت يو چې وي، قسم جهاد خپل په دې زما    

 . اخلم ترې به کسات مجاهدينو د نورو او

 زړه مې ارمان جهاد د درلود او  نه مې وس ګرځولو ټوپک د و، دمه بې مې الس خو شوم، ښه پس موده څه  

 .ساته کې

 خپل د او وه ژوندۍ جذبه کسات د شان هماغه کې زړه زما خو و بدل حاالت و، وتلى ډېر وخت هم څه که  

 . وم تمه په ته وعدې مشر جهادي

 الړ ته مبارکۍ جهاد د برياليتوب د مشر ته  خپل   چې تاوېده را تاوېده کې زړه مې راهيسې ورځو څو له   

 .  الړم ته خونې کاري يې سيده او پيداکړ وس مې نن شم،

 ايښودل شمېره ګېډۍ د ګلونو بې ميز پر د مشر. وکړه يې پوښتنه احوال حال د شو، راپورته  مې ته مخې  

 .وې شوې

 پر او  په پوځي يونيفرم کې، چې د اوږو پر سرونو يې نښانونه ټومبلي وو تن يو چې، وو کې خبرو ال موږ 

 .وو راننوت ځوړند  سرونه بريتونو د يې شونډو
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 همدغه  به وخت يو  )):   دا خبره  مشر خپل د مې بيا او  شو ياد را وخت کېدو ټپي خپل د شوم،  پک هک  

 .راتله تله کې ذهن (( ...   کسات مجاهدينو د نورو او  ، ستا لمبوم وينو په مشر کمونستانو د دې   شان

 دواړ هم ماته يې بيا او ورکړه غاړه توده مشر   زموږ  ته هغه خو.   کړي پورته الس پرې به اوس ويل ما  

 را مخ مشر زموږ.    ورکړ مې  الس يو يواځې و، دمه بې مې الس يو ، وم نازړه او زړه کړل، را اوږده السونه

 . ده احترامي بې ورکول الس يو ته کسانو او داسې دى صاحب جنرال   دا کړل، ونه دې ښه:    واړو

 

 ، کابل  ٥٨٣١
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 شوقي خود کشي

  

استاد  حزب وحدت ګوند د وژل شوي مشر ، د څخه ېشبک ټلويزيوني ېله يو ې، کابل کې شپه م تېره

کاوه،د خلکو   ټينګار ېپه ملي وحدت ي ږېده،غ ښه ډېر ېدې،واور څرګندونې ۍعبدالعلي مزاري پخوان

 .درناوى درلود ېرايو او افکارو ته  ي

 ېکليپونه ليدلي او ويناو ټلويزيونيوژل شويو او ژونديو تنظيمي مشرانو دغه شان  ځينوهم د  ېم پخوا

 .دي ېدلېورته اور ېم

شي د دوى  ېداىخلک وو، ک ښه ډېرهتنظيمي مشران :  ېچ ېدمته ورس ېپايل ېوروسته اوس د ه فکر ډېر له

او ميرمنو، په  ډاګانوبو ځوانانو،ماشومانو،   ١٥٥٥٥شاخوا  ېک ښارکابل (  ٥٨١١-١٥)په مهال  ۍد واکمن

 ړولين ړهخپل کورونه په خپل ز ښاريانوشي کابل  ېداىوي او ک ړېک ۍاو شوقي خود کش ښهخپله خو

 !!!!!!!وي

 

 

 مه ، کابل٥١د کب، ٥٨١٥
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 زموږ د کور کوترې

 

الو تکو له خوا سرو  ګيوخت په وخت د شوروي جن ېدر  ېلمريز کال و، دا مها ل د لغمان واليت شن ٥٨١٤  

 . نه شو ېهم په امن پات ېکلى تر ږزمون .ېنيول ېک ېږلنـبو په غ

 ټوله سکرو ځلې څو ېي او بيا ښتېبازان راواو ږيلکه و ېچور لک څو ،، له مخامخ غرهېو ېنهه بج سهار 

 .ړېپه کلي خالي ک ېسين ډکې

يو بل  ېرا ووتو  چ ړپ ړخ ېنه داس(   څمڅه) مو ضع  ېشو ړېله جو ېتنه په باغ ک( ٥١) ږشيبه وروسته مو 

 .خبرو وس مو با يلولى و و د .وو ډکستوني  مو له خاور و . ژنده ېمو نه پ

کورني حيوا نات  او  ځاى  – ځاى، ېدېپورته ک ېلنب ېسر ځاىسره يو  ګيوتورو لو  ،د باغ له شنو ونو

 . ېکتل ګوستر ډکوپه  ېا وهرچاته ي                پراته وو ېک ډنډخپلو وينو په  د مرغان 

په  ېو ځالېدکوترو  ېپر سر ي ېچ،ور  ټغ ګيود لر ګړد ان ږزمون .بدل شوي وو ټوکورونه مو په لو  ټينخ 

 لېته ننوت ځاور من د ې،  خپلو تنکيو بچيو پسېدېرا ورس ېکوتر  ښتېدلېشيبه وروسته ت .و ټپ ېلنبو ک

 . ېبد ليد ښوژر په ورتو غو  -ژر څنګه ې،چ ېليدل ږاو مو

 کابل                                                                                                       

 ٤٥ ګاښچن ٥٨٣٨

  

 

 

  

  

 



 په قتل پښېمانه يم  

 

www.Larawbar.net     97  
 

 

. کولې زدکړې کې پوهنتون جهاد او دعوت مې دلته وختم، ته بس ميني کې فاميليو په د جلوزو کيمپ

 .شول راپورته هم کسان نور ډله کې، بازار مهاجر

 خوړلو د کوله، مينه ډېره سره ماشوم له هغه. کېناست سره ماشوم له سړى يو څوکۍ وړاندې پر څخه ما له

 يې سر او مخ به په. بل کله کړ، وړاندې ور ته خولې شى يو يې به کله. وو اخيستي ورته يې شيان بيالبيل

 . کړ ښکل

 بيا خو. شوه زړه راپه مينه پالر خپل د کړې، تويه اوښکې والي يتيم خپل په مې  کې ځوانۍ په وم، حيران

 کوي؟  مينه چېره سره ماشومانو خپلو له دومره يو يې هر خو لري، پلرونه خلک ډېر:  ويل سره ځان مې

 موټر کې اډه نوې او ورسېدو را ته ښار پېښور چې وم، وړى فکر ته مينې او د هغه د پالر ماشوم د ال زه

 .ودرېد

 ته ماشوم غرفې نږدې له هغه :شوم ورښکته جوخت ورپسې شول، ښکته ماشوم او سړى دغه څنګه چې

 . ورغلم خواته يې زه او راواخيست جوس

 کېږي؟ څه دې ماشوم دا ماما،: پوښتل وه مې ترې

 .دى مې زوى ـ

 لرې؟ زوى يو همدا بس ـ

 شته  هم نور دى، خداى د   مال ، نه ـ

 . کوي مينه دومره ورسره نوځکه  وي، شوي مړه مور د ماشوم تازه شي کېداى:  ويل مې سره ځان 

 : وکړه مې پوښتنه ونشو، مې صبر

 ده؟ ژوندۍ دې مېرمن

 هو ـ

 ورکوې؟ ناز دومره ته ماشوم دې ولې بيا نو ـ
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 ډېر ما له يې به ته نو شوې، خبر ترې که ورکړى، کرامت لوى ورته ج خداى دى،  نه ماشوم عادي دا ـ

 .ونازوې

 کې؟ عمر واړه دومره په بيا او کرامت ـ

 !شه رانږدې نو مني يې نه که هو،  ـ

 . شوه ښکاره يې خېټه  ډډه سپينه کړه، پورته لمن مخکې ماشوم خپل د پالر وم، حيران

 

 .و شين خال،تک خدايي لکه ځاى لږ لورته ښي خېټې د

 

 ! وګوره ښه:  وويل يې بيا او کېښوده ګوته ځاى شين همدې په پالر،

 

 . وه شوې جوړه نخچه افغانستان د نه خال خدايي شين له قدرت و، ج خداى د شوم، ورځير

  راښکته بېرته يې لمن زوى د او کړه ښکل نخچه افغانستان د يې بيا او منې؟ يې خو اوس: ويل راته سړي

 .کړه

 

 وطن له او چپاول او چور کې هېواد په  هم اوس چې خو دي، شوي تېرې لسيزې دوه شاوخوا وخته هغه له  

 . شي ياد په مې پالر ماشوم د نو ګورم، ته خيانت  روان سره

 :وايم سره ځان

 شرمه بې څه قربانيو دغه په مشرانو خو ورکړه؟ يې قرباني څومره لرله، مينه څومره  سره وطن له ولس  

 . ده روانه سوداګري دا ال او وکړه ګري سودا
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 چې وکړم دعا او کړم پورته السونه څاپه نا يو چې، وېروي وه دومره  روانه سوداګري مې په وطن  خو کله

 هم نخچه افغانستان د يې خيټې له نه هسې وساته، کې امن په سوداګرو له وطن د  ماشوم هغه !خدايه

  .وتوګي

 

   مه٤٥ غبرګولي  ، د٥٨١٥  

 اباد جالل  
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 په چې دى، بانک ترشا هغې د.ده ناسته مال کړوپه شونډې وچې ميرمن سرې سپين يوه ته مخ بانک ملي د

 کې په خواړه ډوله لسګونو په چې، دى هوټل سرينا - کابل يې مخامخ او ده کې په پانګه ميليونونه

  . تيارېږي

 سپېرې ولږې له شونډې هغې د او دي پرتې افغانۍ څو يواځې پالستيک وېړ په ته مخ ميرمنې د خو

  . دي اوښتې

 داسې پښتۍ يې ګريوانه شلېدلي له او دي بړ جړ يې ويښتان سر د ده، ناسته ماشومه وړه ته څنګ هغې د 

  . ګورې چې ته عکس ايکسرې لکه ښکاري
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 نه نظر چا د دې په خو اړوي، را اړوي سترګې ته الروي هر دي، ايښي زنګنو پر يې السونه ده، وږې ماشومه

 پورته را نوم سپيڅلى اهلل د يې شونډو سپېرو له او کېږي پورته ښکته خوارۍ په مرۍ مېرمنې د . پرېوځي

  . کېږي

  . شي تېر مخې له يې ،ترڅو څاري هغې تر الروى روان را هر بوډۍ،

  . وهي ټالۍ نيکټيان پراته يې کې غاړو په او دي روان را کسان سپين او سره جوړه دوه

  : وايي يو کوي، خبرې کې خپلو په هغوى

 ته څه اول چې يم پاتې حيران شي، ډک دسترخوان شي ماښام چې وي، مياشت برکتونو د روژه چې رښتيا

  ؟ کړم الس

 د ايله چې ته پالستيک غوړولي کې مخ په يې بيا او لمسۍ وږۍ خپلې اورېدو په خبرې د دې ، ميرمنې

 . کېښود زنګنو پر سر بيايې او وکتلې وې، پرتې پرې پيسې ډوډۍ وچې يوې

 

 مه  ٥٤، د روژې ٥٨٣١

 کابل  
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  . وو ځړېدلي شعارونه(  زنان عليه خشونت محوه سيمينار د)  هوټل پر سرينا – کابل د

 يې کې غاړو په چې، ميرمنې او نجونې ډله،_  ډله وروسته شيبه وو، والړ موټر لوکس کې غولي هوټل د

  . ووتې را ځنګېدل زنځيرونه طاليي

 هم نور بايد سيمينارونهشان  دغه:  وويل راويستل،  وچکي په شوني کبابوپاتې د يې غاښونو له چې، يوې

  ؟!روان وي خشونت سره موږ له به ترڅو وکړو، ترې اودفاع وپېژنو حقونه خپل بايد ښځې موږ شي، جوړ

 : کړې بېرته شونډې احتياط په و، کړى راتېر(  سرين لب)  سټک لب تازه يې پرشونډو چې بلې يوې

 اوس وو، الندې پښو تر يې به حقونه کتل، نه سترګه په دانسان چا به ته ښځو چې، تللى وخت هغه نو اوس

  . ده ديمکراسي

 .شوې تاوې را ته مخ يې ميندې دوه چې غځوله پسې خبره خپله ال هغې

 تکه يخنۍ له چې، لور يبله ښپې وړه خپله بلې او وو راتاو السونه چاودلي او وچ ماشوم د غاړې له يوې د

  . وه نيولې السه له ، وه اوښتې شنه

 خداى د معلومېږي ښه درد مور يوې د ته تاسو دي، بيمار مري، لوږې له مې ماشومان خوېندو: کړ غږ يوې

  !راکړئ څه خاطر په

 : وغورځاوه وچکى غاښونو له قهر په ميرمنې يوې راوتلې هوټله له
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  ! سليقه ستا او وګوره وخت دا کړى، بد نوم ښځو د تاسو همدا

 ورک ښه به خشونت کړو، ترالسه حقونه خپل ښه به موږ وي، چې ښځې ذوقه بې غوندې تاسو: کړ غږ بلې

  . شي

 ټالۍ يې کې اوږو په چې، کتل ته دستکولونو تورو هغوى د ډېره تر ميندو سوالګرو او شوې روانې هغوى

  . وهلې

 

 

 مه٢، ليندۍ٥٨٣١

 کابل
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 غټو دېګيو د. کېدې شمارل پښتۍ لرې له يې کې مال چنګه وه، نيولې کې منځ پښو دواړو د يې لکۍ

 . کتلې يې ېخوا د اخوا ، کېناسته پښو شاتنيو په .راغله خواته

 بېرته وليدل يې به کسان والړ خواته ديګيو خيرات د چې خو کړه، اوږده لپاره کېدو پورته د مال يې به کله

 . شوه غلې به

 .اورېده همدې يواځې غږ دا خو  کتل، شاته يې شيبه په وهلې، شيبه نارې ورته چا چې لکه

 ډيرۍ کې لګن په و، نيولى ځوړند يې سر شوه، پورته را وږه کږه بيا او وکتل شاته شيبه ښه يې ځلې دا

 . ولوېده تخته په شا هغه بيا او کړه پورته پرې يې بېلچه شو، ورپام تن يو د. شوه نږدې را ته غوښو

 . وخوړه بېلچه بله تندي په يې سم ورسره او کړ پورته سر يې بيا

 . راغلى يې اجل راغله، بيا وشړله مې ځلې څو ده، سپۍ سترګې بد ډېره دا :ويل هلک
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 . شوو ورپسې ماشومان موږ. وه روانه وږه کږه. شوه پورته هم سپۍ شو، روان څنګه چې او کړ غږ چا ته هغه

 غږونه ورو – ورو منځه له وښو وچو د. الړه مخکې جوړوله، ليکه ورپسې وينو کېده، پورته او لوېده سپۍ

 . راتلل

 تازه سپۍ له ورسېدو، ور. شول لوړ غږونه. ورساوه ور ځان څښېدو -څښېدو په سپۍ ونيوله، پښه موږ

 شيدې کې تيونو وچو په يې بچيو وړو خو خوټېدې، وينې خولې له هغې د وو، تاو را کوکري زېږېدلي

 . لټولې

 

 

  مه٤٤ چنګاښ ،د٥٨٣١  

 کابل            
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 همايون د. لرم نيت سفر د ته لغمان او يم ناست کې سيټ مخکې موټر سورلۍ د دى، سهار يکشنبې د   

 پښتو پرست، حق اهلل عارف ليکوال ځوان چې(  دسيسه لويه)  ناول تاريخي شوى ليکل ګوتو په بلګرامي

 .لولم ژباړلى، ته

 منځي خپل د امپراتوري لويه دغه څنګه چې ښيي او کوي، کيسې زوال د امپراتورۍ د مغلو د ناول،

 وهله؟ ټېل ته کندې تباهۍ د غرور او کبر شهزادګانو د او عياشۍ شخړو،

 يو. شو تېر هم دى، مشهور پول جندرما په چې، ژاندارم له دى دا او دى وتلو په نه ښار اباد جالل له موټر

 .پرېوتل ته خامې ټايرونه خوا يوې د بيا او شو پورته بوى سوى شو، غږ ټايرونو د ناڅاپه

 کې په وسلوال ده، روانه را لګولي ګروپونه غبرګ يې کې سهار شنه په چې، ډاډټسن آپ پيک يوه مخامخ

 او واوړي تورخم په به اوس وايې به ته ده راخوشې تېزه دومره او دي والړ ماشه په ګوته شاته ماشيندارو د

 .واخلي غچ بريدونو خونړيو شوو د کونړ پر به څخه پوځ پاکستاني
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 جوخت وي؟ شوى پوره قيمت يې به وروسته خيانته څومره له خبر، خداى موټرچې، نا اشنا تور يو ورپسې

 .دى روان را

 خوشې د سړک قير د او خوځوي السونه ته خلکو کسان  والړ ته ماشيندارو کې، آپ پيک رنګه سپين په

  .وي شوى قير پيسو په همدوى د چې سړک لکه کوي، ورته ګواښونه داسې کېدو

 ښيښې کې څوکۍ شاته بيا او شول جوخت را ورسېدل، را هغوى پرېښوده، قيرسړک پوره موټر زموږ ترڅو

 . کړې چيغې ماشومې ناستې ته

 تر ان چې، وه وېرولې دومره هوا موټر د خو وو، جوړ يې السونه وکتل، السونه واړه هغې د ژر يې مور

 .  ژړل يې مهترالمه

 

 

 رياست کلتور اطالعات او مهترالم، 

  مه،٤٨ زمري د٥٨١٥
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 کې غره په آباد ايبټ د

 

 هندارې اړول شاته ويښتان مخې د مې څنګه چې.ودرېدم مخامخ ته هندارې وو، وينځلي تازه مې ويښتان 

 اخبار سر پر مېز د وکتل، مې ښکته کړاى، نشو کنټرول مې ځان راغله، راباندې لړزه يوه شوم، ځېر ته

 .کړ څيرې -څيرې مې بيا او ولګېدې سترګې مې تصوير يوه پر هغه د و، ايښى

  :والړ شاته لسيزه نيمه يوه ذهن نږدې مې بيا او کېښودل السونه مې ټنډه په کيناستم، پرځاى ځاى

 سره ملګرو نورو دوه له زه خو وې، رخصتۍ دوبي د وم، محصل کې پوهنتون جهاد او دعوت په مهال دا

  .الړم پسې مزدورۍ ته آباد ايبټ

  .وو والړ تمه په کار د حيران، – حيران هم، محصلين نور څو کې بازار په

  .بوتلل يې به کسان نور ښکارېدو، نه څېر په مزدورانو د ورته موږ خو راغى، به پاکستانى نيم يو

 روان ته دېرو خپلو نا اميده بېرته نو نشي، برابر پرې څوک چې بيا او درېږي کې سهار شنه مزدوران ته کار

  . وي

  . راغلم ته چوک سره ملګرو څو خپلو له بيا مازيګر شو، نه پيدا کار خو والړ وم، کې چوک په ترغرمې نن

  . شول ښکته ترې کسان څو او ودرېد ته څنګ مو موټر سوزوکي يو وروسته، شيبه  

  ؟! کوئ کار کې غره! کابليانو:  کړ غږ يوه

  . الړو ته تپې شنې يوې الره، نرۍ يوه په کې منځ غرونو د بيا او وختو ور ته موټر سره خبرې دې له

 خاښونه ګور ونو پيپل د چې وه، هديره پخوانۍ يوه ځاى دا وو، غوړولي څادرونه هم مزدورانو نورو دلته

 . وو راځوړند پرې

  .وي اوښتې پرې چې پېړۍ يوه نږدې لکه ښکاريده، داسې شناختو له قبرونو د

  . ګرځېده دېخوا اخوا چټک – چټک به ميږى غټ يو -يو وو، نه هيڅ نور قبرونو زړو له پرته کې تپه دې په
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 را ورو -ورو ته ښکار خپل به اوغڼې وې ډکې ماشو له جالې وې، کړې جالې غڼو کې ښاخونو ځينو د ونو په

  . وې روانې

 څوک به بيا او درېدل و شيبې څو مهال په تګ د ته کورونو به کليوال شاوخوا وو، راټول ته څنګ قبرونو د

  . شول روان موسکا په څوک او خوځولو په سر د

 هېر يې مړي چې، وو کې هديره زړه يوه داسې په موږ خو ښکارېدې، ګانې رڼا کې کورونو لرې شو، ماښام

  . بلېده نه هم پرې ډيوه يوه وو، شوي

 واړه او بېلچه به سره بل او کُلنګ به سره يوه .شول تقسيم کسان دوه – دوه کې ډډه په غره د وختي، سهار

  . وو پټ کې کڅوړو پالستيکي تورو په يې بېخونه چې وو، نيالګي

 يې به نيالګى او کولې لرې خاورې مې به ملګري بل او ويستلې کندې کې منځ په کاڼو د باندې کُلنګ ما

 . کيناوه

 الستى کُلنګ د شوه، سريخ سره الستي کُلنګ د مې پنجه الس ښي د وې، چاودلې تڼاکې السونو د زما

 ځکه کړم، اباد غرونه چې پردي وم مجبوره خو کېده، وران -ان ور مې ه زړ وې، روانې اوبه ژېړې باندې

 . وو بوخت ورانولو پر ښار کابل د مو تنظيمي مشران او و بل اور کې وطن په زموږ

 لګوي، خولې مرمې سرې ماڼيو ښايسته په يې څنګه چې درېده، کابل لوګى – لوګى ته سترګو مې کله

 پردي السونو تڼاکو په څنګه چې کتل، ځانته خپل مې کله او ؟؟ کېږي پورته لوخړې کورونو له يې څنګه

 . ابادوم غرونه

 کړه خښه خوله ټنډه په زما يې سر بل او ولګېده تيږه په خو وواهه زوره په ښه مې کُلنګ وپړسېد، را مې زړه

.  

 تاوده مې السونه کړ، سرټينګ مې کې السونه دواړو شوه، شپه توره مې سترګو په شو، ټنګ مې کې مغزو

 . شو شر، وينو د نو کړل لرې څنګه مې چې بيا او شول

 . څښلې اوبه ترې به څارويو کليو نږدې د چې و، ډنډ شين يو يې کې بېخ خو و، نه هيڅ کې غره په

 نور درېده، نه وينه خو شيندلې اوبه ته ټنډې مې ډېره بهېدې، تر شان هماغه رانه وينې کړې، مې ورمنډې

 . وم شوى سست



 په قتل پښېمانه يم  

 

www.Larawbar.net     110  
 

 واى، جوړ کې منځو خپلو په دوى که ويل ما راتاوېده، تاويده لنبه نفرت د ته مشرانو تنظيمي مې کې زړه

 ؟؟؟؟...  به او ولې ابادول؟ غرونه پردي موږ به ولې و، بل اور کې کابل به ولې

 بيا او يم کې غره په آباد ايبټ د بيا که ماويل شول، النده بيا او تاوده مې السونه وم، کې چورتونو همدې

 د مې کې اخبار کړي څيرې او کړ وچ مې مخ وم، شوى خولې خو ولګېده، څوکه کُلنګ د ټنډه په مې

 . کتل ته عکس ټوټه_  ټوټه مشر تنظيمي

 مه ٤٥ زمري د -٥٨١٥  

 کابل        
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 کليو لرې له يې به کله_  کله چې وو شور توپان د يواځې کېده، لېدل ځاى ايښودو قدم د خوارۍ ډېرې په

 . رسول را هم غږونه سپيانو د څخه

 مې ته الرې خپلې يواځې او و کړى تاو سره له مې دسمال کوچنى جنګول، سره بل يو خاښونه لغړ ونو د باد،

 . کتل

  . وو تمه په ماته چې هغوى لکه شوې، چيغې شوم، نږدې ته هدېرې څنګه چې

 پښې خو وکړه مې هڅه تېښتې د وکړم؟ څه وم حيران شوې، راپورته جمجې ترې بيا او وپړسېدل قبرونه

  . و نه مې وس کولو پورته ګام د وې، سستې مې

 . وهلې منډې را نورو او راتاو وو اسکليټونه نه را خواوو څلورو له

 راتاو رانه السونه چې کاوه کوښښ اسکليټ هر شول، رانږدې به هډوکي سپېره شوې، وازې ژامې به دم يو

 . ونيسي مرۍ له يامې او کړي خښ راباندې غاښونه کړي،

  ؟؟؟؟؟؟ کړل يتيمان بچي راته دې ولې وکړه؟ سوداګري ځوانيو په زموږ دې ولې ؟ ووژلو دې ولې:  ويل چا

  : کړل نږدې را ښه سرونه يې بيابه او وخندل کړس – کړس په چابه

  . کړل اوږده را السونه ټولو بيا به او وو شوي خښ ژوندي امر په تا د ، يوو نه شوي وژل موږ
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 چې ليدل مې اسکليټونه يواځې و، نه مې وس ويلو کلمې د وه، وچه مې ژبه وې، راماتې راباندې خولې

  . کېدل نږدې_  نږدې راته

 له او ونښتل راباندې ناڅاپه يو .کړپېدل هډوکې سپېره راغى، هجوم راباندې خواوو څلورو له بيا ځل دا

  : پرېوتم را کټه له او وکړه چيغه زوروره يوه مې سره همدې

 را جمله همدا اختياره بې مې خولې له خو، اورېدې، نه مې خبرې هغوى د شول، راتاو رانه کورواال ټول

 ! يم نه رهبر چې شکر:  وتله

 

 

 ، کابل ٥٨١٥
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 !پښتنو سره ياد ګاري عکسونه واخلئ

 

دا د کوم بهرني ملک . د پړانګ څلورو نويو زېږيدلو بچيو ترې غاړې را اوږدې کړې. ستيکارتن يې پران  

 .په يوه ژوبڼ کې له يوې مور څخه يو وار زيږيدلي وو

وو ، د کېمرو  فلشونو رڼاوې کولې او بيا ځينو کسانو ورسره په ډېرې نندارې ته يې غټ او واړه والړ 

 .ليوالتيا ګډ تصويرونه هم واخيستل 

د دې ټلويزيوني پروګرام چلونکي ويل چې، د يادو پړانګانو نسل د انقراض په حال کې دى او دا ډېره د 

 . اندېښنې خبره ده

 :چينل مې بدل کړ، د خبرونو وخت و

خبرونه وو، انتحار شوى و، ماين الوتى و، له پاکستان او ايران نه راکټونه راغلي وو، مسلسل د مرګونو 

 . دا ټول د پښتنو په سيمو کې وو. بمبار شوى و 

 . موږ سره هم عکسونه واخلئ، زموږ  نسل خو هم د انقراض په حال کې دى: ځان سره مې ويل 

                                              

 مهترالم       

  ٤٨، تله ٥٨١٥               
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 سپي بښنه غوښته

 

 ېدور ټيټې ېاول داس ټانوجي. ورننوتو څمڅه ېشو ړهپه جو ېسره سم په باغ ک ږونوالوتکو،  له غ ټد جي

 څمڅهبه  ځېدووروسته بمبار شروع شو، د هربم په غور. ځيته راننو څمڅې ېچ ېپس ږلکه مو ړېپيل ک

 .شوه،  يوبل به مو وليدل او بيا به تپه تياره شوه ښانهرو

نه له  ډيرشدتالسونه به مو له  ړهد، دواېکله به بم ولو ېخو چ ،وو ښياي ټينګمو السونه  ږونوغو په

 .له چت نه به خاورې را تويه شوې  .لشو ېلر ږونوغو

 ېنو پوه شوو چ ړلورک بونهځوا ټولو ېچ ېوشو نارېورک شول،په يو بل  ږونهوروسته د الوتکو غ ځنډ ښه

وچ وو  او ژبو سم حرکت  يستون ې،و ډکېمو له خاورو  ېخول. ىکول وېمو نش ېژوندي يوو، خو پوره خبر

 .هنه کاو

اچول شوي وو،  ګيلر ټغ ښه ږدېن -ږدېن  ېوه، پربام ي ېشو ړهجو ېالند ېون ټېتوت له غ ډد شن څمڅه

 . وه ېشو ښلدرنه پو ښهاو بيا 

 ېله ديوالونو جال شو ېبمبار ک ېچ ډبرواو  ټوپه لو ۍسورى درلود،  دغه سور ۍکوچن ېلپاره يد ننوتلو 

 :راووتلو ېتر ۍخوار ډېرې، بند شوى و، په ېو
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 ېله اخورونو لر. شکولي وو ړيپ څارويو. پراته وو ځاى_ ځاىاو هوايي مرغان  ګانچر. ېو ېوچ ويالې

 .پراته وو

 ېي ځمکهوه او شاخوا  ړلېپرچه خو ټه، هغه په مال غېښودهک ېرته يېب هړک ګهج ړهغا ځلې څو رسخوند يوه

 .په وينو سره وه

 ډک(  ېد بمونو پرچ) رو اوسپنوېباغ له ت. دلېپورته ک ګياورونه او لو ځاى_  ځاىونو شاخونه مات وو،  د

 .وو

 ښتىل ځېدلىغ ېته ي څنګپراته او  ځمکهتاکونه په  ګوران.  ړمباغ ته ال ۍخپل کوچن. وم  ېک ټهاوبو په ل د

 .وچ و

دم، ما ويل که بيا ېرېو و ړهک ګهراج ړهسپي غا.  ېوکتل ېونيوله، شاو خوا م ېم ښه، پېدواور ېاواز م يو

 .حمله کوي ېراباند

 ې،خالص شوم چ ېرولى وم او هغه وخت ترېسخت و ېي ړاندې، له بمباره يوه شپه و د تره سپى و ږزمو دا

 .ېدلاو مشران راورس ړيک ېم ېچيغ

 ښېپ ګېد هغه غبر. را واخيست او ورغلم  ېم  ښاخيو مات شوى . ده نهې، خو پورته کګېدبيا وسن سپى

سست شول  ېالسونه م. وه  ېراويستل ېباند ېي ېوچه وه او له خول ېژبه ي. وو ښهسره غو.  ېنه و ېخ کېب

 .دېرانه ولو ښاخ

 څه ېي ږپه ناست غ.  ړېراپورته ک ګېستر ډنډ ېاو بيا به ي ښهو م وښشوم، هغه به  خپل سر زما پر پ ورنږدې

 . ښتلهغو ښنهب ېحمل ۍرانه  د پرون ېي ېويل، کيداى شي د ژوند په وروستيو شيبو ک

کله بيا راتلم  ې،شوم خو چ ېک ټهره شوه، له باغه ووتم، دهغه لپاره د اوبو موندلو په لېما خپله تنده ه له

 . وه ېپات ټينګه ېک ځمن ښونود غا ېو او ژبه ي ښىسپي سر اي

 څخهوروسته له هريپور کمپ  ۍکاله جال وطن ېکال کيسه ده، هغه وخت زه ماشوم وم او  له در ٥٨١٤د  دا

 . راغلى وم ېک وخپل کلي ته د مکتب په رخصتي
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او دا . ېږيه سپى ياد، خو ماته اوس هم هماغړلال ځهله من څاروي ډېر ړېدل،کورونه ون ږزمو ېبمبار ک هغه

 : سره وايم ځانخبر شم،  ېکله برناحقه د کوم انسان له وژن ېرا ياد شي  چ ډېرسپى خو هغه وخت 

سپي  ټپيهغه . هم سخت دي  ځناوروله  ړونهانسانانو ز ځينود . ستا مخلوقات هم عجيبه دي  !خدايه لويه

له ناحقه  قتل وروسته له خپل  ېدا چ ځېيوا ، خو قاتالن نهښتهغو ښنهب ېحمل ې،  د تشځنېله يوه ماشوم 

ورکوي او د قتلونو بازار هماغه  دامها ړهز ډاډه،  د خپلو همنوعو وژنو ته په ړينه غوا ښنهلوى ذات نه  ب

 . شان تود دى

 

 

   مه ،١ ۍمرغوم د٥٨١٥

  ښارمهترالم    
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 اختر د چې کړل نه پيدا مې هيڅوک وګرځېدم، لګېده، ډېر باد تش يې کې کوڅو خالي په و، خاموش کلى 

 . ورکړم مبارکي

 .ورغلم منډه – منډه په ، وو شوي راغونډ هلته کليوال ټول: شو پام ته غونډۍ مخامخ مې ناڅاپه يو 

  مې  غږ لوړ په  وو، غلي ټول مې کليوال ورسېدم، ور تکراروله، الره په مې جمله! ( شه مبارک مو اختر)  د 

 . کړ نه را ځواب  هم هيچا خو ، ورکړه مبارکي

 . کېناستم پرځاى ځاى او وګرځېد مې سر شوه، شپه توره مې سترګو په

 رپېدې سر په مې جنډې کليوالو شويوو وژل د او وم ناست کې منځ قبرونو د  شوم، نو خود په چې وخت يو 

. 

 

 

 مه ، کابل٣، د تلې ٥٨٣١
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 !نيکه 

 کېږدۍ پښتنو د کې ډډو په غرونو د سليمان او کسي د چې، و برکت دعا د ستا وه، قبلېدونکې دعا ستا

  . شول پورته اورونه نغريو  او له  شوې پلنې

  ! نيکه

  : وويل مو تله له زړه د او ونيو الس ته دربار لوى اخالص او عاجزۍ پوره په تاسو

  !خدايه لويه خدايه لويه خدايه    کړې ډېر وګړي دا

 ! نيکه

  . شوې ښايسته پرې سيمې او وکوچېدل ته سيمو نورو شول، ډېر وګړي دغه چې، و برکت دعا همدغې د
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  ! نيکه

  ؟!تېرېږي څه اوس لمسيانو په ستا يې، خبر ته خو

 . دي روان خواته نابودۍ د اوس وو، شوي ډېر برکت په د دعا ستا چې، لمسيان هغه

  !نيکه

د  هغوى د اوس دي، مړه اورونه نغريو د ولمبېدل، وينو په لمسيانو د ستا غرونه سليمان او کسي د

  .دي کړي مخه په څه هر يې توپان ستر يو او شلېدلي مراندي کېږديو

  ! نيکه

 د خوړ هر د اوس او دى پروت جسد د لمسي ستا هر ګام کې، په اوس غوڅوي، سرونه نه يوبل لمسيان ستا

  .دى کړى سور وينو لمسيانو ستا د رنګ اوبو

 ! نيکه

  ... اوس او دي تاو را زنو له وو، ښايسته پرې به سرونه چې پټکي، سپين هغه اوس

  ! نيکه

 (* دى والړ بسته پا غولي په قصاب)  د دې، لمسى هر او شو( خانه  قصاب جهان دا)  ته لمسيانو ستا

  ! نيکه

 پرې خوا هرې له وو، ډک زړونه ورته پخوا خو نورو د مړېږي، نه وينو په بل د يو لمسيان، نازولي ستا

  ... او دي ګوزارونه مرګوني ناتاردى،

  ! نيکه

  . قبلېږي نه مو دعا کولى، پورته نشو دربارته پاک خداى د شرمه له يې موږ دي، سره وينو په السونه زموږ

  ! نيکه
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 تکيه ته ډډ ونې يوې د بيا او شه پورته را دى، قيامت اوس همدا لمسيانو په ستا! کوه مه انتظار ته قيامت

  : ووايه تله له زړه د او کړه پورته ته بار در پاک السونه وواهه،

  !خدايه لويه – خدايه لويه   !  خدايه کړې ډېر دا وګړي

  ! نيکه

 لپاره نسل د وکړې ځنډ کې دعا په که. کړي دي مخه په توپان رحمه بې يو ستالمسيان !  کوه مه ځنډ ، هله

  . شي ورکه کې هوا په برخليک لمسيانو د ستا لکه دعا ستا به بيا او شي نه پاتې څوک هم به

  ٥٨٣١ ، مه ٤١ وږي د

 

 يم قصاب د غولي په والړ بسته پا -وماته  خداى کړ قصابخانه جهان دا* 

 

 

 

 

 اىپ
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  اسالم او مذهب: 

 ډاکټر نثار احمد صمد د روژې ډالۍ -

 مولوي سيد محبوب شاه ساجد: مؤلف  روژه د رحمت، برکت او مغفرت مياشت   -

 مولوي عبدالهادي حماد د اصحابانو کيسې -

 محمد عمر بشار: شيخ مصطفى العدوى مترجم : د مصطلح الحديث علم په سوال او ځواب کښې                      ليکونکى  -

 مولوي عبدالهادي حماد اړينه پوهه -

 !د برېښنايي کتابتون د اسالم او مذهب د برخي د نورو پر ليکه کتابونو لپاره دلته کليک وکړئ  -

 

  ساینس او تخنیک: 

 عبدالستار فيضي (د کمپيوټر زده کړه)د رڼا کړکۍ  -

پوهنوال ډاکترنظر محمد سلطانزى : ليکوال  سرطان او د چاپېريال راديواکټيويټي -

 ځدراڼ

 عبدالستار فيضي د مايکروسافټ آفس پښتو الرښود -

 مختار احمد احسان: ژباړن  غواړئ ذهني ځيرکتيا مو تمرين کړئ؟ -

 !پر ليکه کتابونو لپاره دلته کليک وکړئ  د ساينس او تخنيک د برخي د نورو -

 

  سپورټ او روغتیا: 

 (فاروقي وردګ)ډاکټرمحمدرقيب : ژباړن  هغه پياوړي الري چاري چي اندېښنه ستاسو له ژوند څخه محو کوي   -

- THE PREVALENCE OF HIV/AIDS IN AFGHANISTAN Dr.Hameed_Shuja 
 پوهندوى دوکتور سيد حسام مل: ليکوال  د کوچنيانو تنفسي سيسټم  -

 !د لراوبر ويبپاڼي د برېښنايي کتابتون د سپورټ او روغتيا د برخي د نورو پر ليکه آثارو لپاره دلته کليک وکړئ  -

 

  هنر او ادبیات : 

 نصير احمد احمدي راځئ کيسه وليکو -

 نور احمد قرانمل مناجاتونه -

 "آرينزۍ"وحيده : ويناواله  د هيلو غوټۍ  -

  لهام جمالزىعبداهلل ا:   ليکوال  ( ناول)د ابراهيم ادهم په پلونو   -

 څارنوال احمد منګل خان: ليکوال  منظومي کيسې پښتو لنډۍ او غاړي   -

  دماشومانو لپاره : 

 ډاکټر عبدالباري (د ماشومانو لپاره)کوچنى شاهزاده  -
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http://larawbar.org/details.php?id=27977
http://larawbar.org/details.php?id=21268
http://larawbar.org/details.php?id=9311
http://larawbar.org/library/cat1.php
http://larawbar.org/details.php?id=27401
http://larawbar.org/details.php?id=13420
http://larawbar.org/details.php?id=13420
http://larawbar.org/details.php?id=13420
http://larawbar.org/details.php?id=20260
http://larawbar.org/details.php?id=1791
http://larawbar.org/library/cat2.php
http://larawbar.org/details.php?id=27441
http://larawbar.org/details.php?id=21673
http://larawbar.org/details.php?id=562
http://larawbar.org/library/cat3.php
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http://larawbar.org/detaisl.php?id=15446
http://larawbar.org/details.php?id=12499
http://larawbar.org/details.php?id=4041
http://larawbar.org/details.php?id=4858
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 مختار احمد احسان (د ماشومانو لپاره)زما سوى  -

 مختار احمد احسان (د ماشومانو لپاره)فټبالر  -

 !کتابتون د هنر او ادبياتو د برخي د نورو پر ليکه آثارو لپاره دلته کليک وکړئ  د برېښنايي -

 

  تاریخ او سیاست: 

 حميد علمي: تهيه او ترتيب  روز شمار واقع افغانستان   -

 استاد قريب الرحمن سعيد: ژباړن  شيرشاه سوري د افغانانو تر منځ د يووالې هڅونکې  -

 ډاکتررحمت ربى زيرکيار: ليکوال     د ډيورنډ تړون د حقوقو او سياست په تــــــله کښي -

 !د تاريخ او سياست د برخي د نورو آثارو لپاره دلته کليک وکړئ  -

 

  بېالبېل آثار: 

 عبدالستار فيضي خوندور خواړه -

 احمد احسان مختار: ژباړن  د نړۍ اووه عجايبي -

  !د بېالبېل آثار نومي برخي د نورو پر ليکه کتابونو د لوست لپاره دلته کليک وکړئ  -

http://larawbar.org/details.php?id=12417
http://larawbar.org/details.php?id=14974
http://larawbar.org/library/cat4.php
http://larawbar.org/details.php?id=27527
http://larawbar.org/details.php?id=26238
http://larawbar.org/details.php?id=19839
http://larawbar.org/library/cat5.php
http://larawbar.org/details.php?id=25194
http://larawbar.org/details.php?id=20363
http://larawbar.org/library/cat6.php
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