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 ېافغانستان د انتقام په لمبو ک
 

 رحمانه یپردي به درمعلوم سي ا خپل

 ید هښدوران  ویکــــــــله د سخت کلـــــه

هم نه  هګړده ، خو دا به اخري ج هګړج ړیلوم یېدا  ېچ ینه د وادېه ویافغانستان داسي  رانګ    

 ړسره جو روګرغلیاو  غروډ، خو د لن یوهلو سره نابلده نه د غروډغرونه او رغونه  د  ږوي ، زمو

 ېک هړپه ز ږ، مو ید یرودل یت خيیسره مو ب وګنو د جر و،یسره نابلده نه  وګړ، که  د ج یهم نه د

تل د سره کفن  رویهد ږ، که زمو ویناکاره هم  ېک ژندولویپه پ منښ. خو د دوست او د وی ارښیهو رډی

 ۍمږاسمان ، لمر او سپو ږ، زمو ید یتر توان وتل  خيیب نی، خو اوسني ناور یدړیک یشازلموهرکل

،  ید نګیاو غم نګیدومره رن یېفلم  یسره لري ، خو اوسن انځفلمونه د  وڅپر  وڅروغورډیدلته د 

په  ګخو د مر ایپه شوق راغلي دي ،  کرورښ رډی، دلته   يیږندړ يګستر  تید انسان یېپه کتو  ېچ

لپاره  ۍخاوري د خپلي خپلواک ېدي ، که د ليړخاوري خو یې ایدي ،  دليېتښت ایدي ،  دليیلو ېدام ک

دي ، که دا خاوره  ليډهم  من خاوروپه  یې  ۍککر يښسرک منښدي  ، خو د د  لليیبچي با نيیړم رډی

 وغلی ېچ ینه د لځ ړیمورهم ده ، داهم لوم ونوګد نازونو او نازولو مور ده ، نو د دردونو او مر

 رهیهد ږ، که زمو ید یلړدا غوبل ت ږصداقت تل پر مو ږ، زمو ید یمو را بلل او بل ید یلړمو ش

د  ږ، مو  ېهم دغمو نه ده خالي سو رهید منښد د ږ، نو زمو ېنه ده خالي سو وړهم له م ځور وهی

دومره نه  منښد ږدي . مو ړمشران جو ټګ ږزمو وازيیسره  ی، د نامرد وینه  ړسره جو ۍنامرد

د درواغو مشران  ږ،  مو وی يړومشرانو تارومار ک سوړد پردو پر الس جو ېلکه چ يړخوار ک وی

 ښېلرو خو د نيېړم رډېلپاره  ۍد قربان ږمو و،ی ېپه سل کاله ک تنيښکوو، خو ر دایسل پ ېپه کال ک

 خيیال ب انښشرم انویدي ، خو تر شپن رډی انیاوس تر رمه شپن ږهم نلرو ، زمو ویلپاره اوس  یمشر

،   وی ېللیور با رتهیمشرانو ب ېده ، خو په معامله ک ېلګټنه  منانوښد  ېک هګړپه ج ږدي ، مو رډې

ناکامه  ېک استیس و،یاتل پاته سوي  ګړېلرو ، که د ج ارهشم ېغمخوار نه لرو او غداران خو ب ږمو

نه  وګیږنج ږ، مو ید یهم بلل غوری، خو علم مو پ ید یلګڼپسول   وپکټ ږ، که مو ویتل پاته سوي 

 ږده ، زمو ۍاو هم پرد يیهم کرا ېچ کهځده  ۍونیاو ل ړېخرو کهځ هګړج یدچا لپاره ، اوسن ویږپوه

مسلمانان  وکڅ ېچ ږمو ، یدړیپر بام بل ک ږزمو یې، د انتقام اور  یدړیک ویالس سره  منانښد ولوټ

فتوا مو وژني ، پخپل رهبر او خپل  هړسالح ز یدي ، په نو دليیمو ستونزي هم ل خهڅد هغو  یدړیک

خپل درانه خوب له کاره هم  ږخو مو وی پليځ ګړېج لځدا  ږمو ېمال مو وژني  ، خبره دا نه ده چ

هم ده ،  خهڅمو د خپلو غلو واکمنانو  اتهیده  تر هغو ز خهڅ انوډیاونګد  لهګی ږزمو، که   وی ستليیا

که  ږ، مو ویپاته راغلي   ېک ژندولویاو پ اکلوټخو د مشر په  وی تليښتر هر چا غ ېک هګړپه ج ږمو

هر  ېته چ ږمو هم ساتلي دي . مو رډېغله غندلي دي نو  ږدي بد مو پاللي هم دي ، که مو پليځ هښ

خپلواکي  ږ، مو یدړیک رمهڅرا  یې ڼیاو لستو یستلیا یېنو الس  یدړیالس راک ید دوست خارجي

 رهډېده خو  هګړج ۍهغه پخوان وندید م هګړج ۍنه سو ، دا اوسن یې  یساتال ېسو افسوس چ یستالیاخ

  
  
AFGHAN  GERMAN   ONLINE     
http://www.afghan - german. com   
http://www.afghan - german.de     

م   ت ی مسئوول

 ت
ع   ، باشد ی   م مضمون   ۀ سند ی بدوش   شکل و   ن   نو  

 ق
   باشد   ی نم   ن ی ل ز و م ا   ن ظ ر   ا ف غ ا ن   ج ر م ن   آ ن ال   سنده ی د ه     ن و ی

        



  

  4تر 2 د پاڼو شمیره: له

 german.de-maqalat@afghanافغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ  

  نه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکیادونه

  

به هم پکي  منښ، انشاهللا د يیږباندي اور ږپر مو ېده ، دا اورونه چ هګړج یۍرحم ېسر زوره د ب

،  یاو نفاق زورهم د ۍانځانځد ږ، دا زمو یباندي را خپور د ږنن پر مو ې، کوم تورتم چ يېږسوز

 رهیتدب ې، که ب یواکمنو غلو هم رزالت د وڅ، ورسره د  یته خپل صداقت طوق لعنت د ږکه  مو

هر وخت د  ېمشرتوب چ ږ، زمو ویخپلو نامرده مشرانو هم شرمولي  رګم وی وليځرا غور رتیغ

دهرچا ده خو   ناهګ، که  ید یلړپه خاورو ل  یې کیبرخه ل ږ، زمو  ید یجاسوسانو په الس ورغل

اتفاقي تر بال ال په  ېته بالده ، ب ږمو ېد پردو جاسوسي نده چ وازيیزما او ستا ده  ،   یېبرخه  رهډی

په  ږمو و،ی چليیسخت چ امارښ انيځانځ، خو  وی تليښغ ېک ولوړد درنو بارو په و ږها خوا ده،  مو

سانه په ا منښد ږد السه ورکوو ، مو یې ۍباک ېب رهډیخو په  وړقرباني خپلواکي الس ته راو رهډی

، که  ویږبه خود شرم یخو په نو ویږناز خیتار هړسو، که په زا یژندالیپ یې رانهګسو خو په  یکوالټ

 ید ګراباندي جن يیږک هکال وسځ، پن ینه د ړیمو هم زده ک ینو رګم یدړیرکیه خیتارړزو ږمو

 ېده چ ایخو رشت ید یپردو راوستل نیناور ی، که اوسن ید ګد کوم فرن ګرنیدا ن ې، پوه نه سو چ

 اسيیس ږخو زمو ديړیورک یقربان ريډیاو قران لپاره  نید خپل د ږکه مو.  ئدړیک یهر کل یې ږمو

 ږزمو یېاوس  ديړیمسلمان ک یدو ږمو یهم دي ، په هغه قران چ يړقرباني ک يګیډتجارانو د خپلي 

به  ولهټاو که نه  ویږوخته به پات وینو تر  ویږک وی ژنویپ انځ، که  ديړیمال او مجاهد  کافران ک

  .ویږتر ابداالبد فناک و،یږورک

 راښیهو هڅ یوا تانهښکه په پوهه پ              دي  هښپه توره  تانهښمغلو پ تر

 

 يیږنه هر رامهډهم د خپلي ماتي  خهڅ نیخو  پوت يیږادیصحنه ور په  ګد مر نګیرګته د  رانیا که

، باران اوري د بمونو   وسويیسره  منانښد ولټ هړزا ږسوي ، زمو ویسره  انګیمیاو تور ل انګی، فرن

، کابل  ید حار، په هر لوري انفجار او انت ید ارګدي سور ان ېلمب ېسره ده له اورونو ، سر کهځ، م

 یینوسوری، په و یکندهارد یدلځی،سو ید ګوطن موپه  رن ولټ،  یوبنک د ګنړجان پروت 

 ړیجاسوسان زمومالده ماته ک یابل جان ، پرواک ناست دموک ګوبنک موبن ګنړ یهرپرهارد

 یبدخشان د یدونکټیلو  ید نوسراسرافغانستانیو زاوجاسوسانوسورپهیرګانړرهبرانو، ورسره زو

،   ځی یبو  سی، بادغ یږی، دهرات اثارغالک یلکه سکورد ی، کندوزسو یزورد ګړیدج لمند،پره

نه  خیدخپل تار تراوسهږ؟ مو ید منښمود وکڅمودوست او وکڅ ی، مالوم چ منښنه دوست نه مود

، که  ید خیرترډی  خیتار ږزمو ینه زده کوو،دابه منوچ یرونویهړزو ځکه  هره ور یدړیزده ک هڅ

. ، که صداقت ویخوراک  رتیلرودخپل غ رتیغږ، که مو ید یدږهم او یخواناخوال ئددږوموا خیتار

ده  زدهږزمو یچ هڅ و،هغهیږنه پوه ییعلت  وپهیږوژل ک ویږک لټو،تری ېلړلروخپل صداقت په غم ل

،  یردیموترحد ت منانښ، د ه،ګړج ندهړموزده ده خو هګړ، ج ویږده  ؟نه پوه هګړج ندهړ، هغه هم 

 وترالسهړ، ک یقربان هیولوړورک ژنو،یدوستان لرو، هغه سم نه پ هڅوی، که  یردیچارپ انهشاوخوار

، که  یدړیرکیرات انتهځلرو خوتردوست مو     وړک ییوڅ، که هردالسه  ځی رتهی، راسه ب یخپلواک

 یب رهډیده په  یستیاخ یمو خپلواک یقربان هټغ رهډی، په  یدړیورک ژندولومودالسهیدوست لروپه نه پ

 ید یولځزګکه مووطن له پردو را ید ښرخوډیتراسالم  الرموډ،،   دهړیموپه موته دالسه ورک یباک

 یدړیک ګړی، که موج  ید یللی، په تورمخ موبا ید یمولرل ی،امپراطور یروزل ی، پخپله موهم ند

 نو،یپه و نهلرو ، الر ګی، درواغ وتربوروته ، ستر ویوپردوته وا تاښی، ر یدړیک یجینت ی،اکثره موب

 استیعقله ترس یمورب ۍبولو، ژوند یاغلښپالرړم و،ړنه خو ډیوډسره  یولچډد و،ځغور الهډپر

 یبهان ی، تروعدوم ید یرډی یترکارمونار ان،ښ، تررمه موشرم یردډیمرداران  استیمدارانومو س

 یلر یکټ ینه د پا هګړج ږکوو، زمو ییکوو دبل دپاره  هګټ و،یهم  انګخوساده  و،ی انیارښی، هو

 ڼآځ،نورولسونه  یاوکوم لور یکارخان یپته نسته دکوم ی، هرورخ دبارتوکاروانونه راخ ځاونه دمن

 ی، په غلوپس ایمور ایده ، ترح هښخو سهیاونه جهان ، ترتوبه موپ  ۍژندیوپ انځ نهږ، مو یژنیپ



  

  4تر 3 د پاڼو شمیره: له

 german.de-maqalat@afghanافغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ  

  نه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکیادونه

  

 یخبر ړیته روان  ز ۍوخرابیپه ارمان ،  ۍخواروو نورابادو، دآباد انځ،  ویغله  پلهیوپخیبدوا

واک دبل سو ، پاچا  یچږ، ، زمو رلروډی بانیطب لروږدنودپاره وخت نلرو ، پوها ن ل ید ښیموخو

 یڅه ییدوژلو یکاله موپروطن اوربل د وسځدغلوسره مله ،پن وهمیل سو ، هم په خپله غله غ کهځمو

 تهږمو یدلیسړپ هښ،  تهږوم یوسوی، سره  انټیوګچون نی، هم دپوت انیلمس نګیرګبند بست نلرو ، ها د

،  یفتواکارو هړسالز ی،نویوسویدافغان  وتهړو هځمن دنفاقږپه مو هګډ، اوبا ولهټ ید پرضدږزمو

به  وکلهیږوکیته به  منښد یلو یکله د ویږبه  پوه یخبرچ ی، خدا یکارو ایب یداد یی پرضدږزمو

 یشلول یمز داتفاقږ، مو ید ړیپرضد السونه سره ورک انومویزانواوپنجاپیرګوخت  ، ان هڅ ،ږمو

 یپه هغه پاک قران چ ،یزما پربام اخل یی، زما په ورور یاخل پوراوانتقامړزو ږله مو ی، دو ید

 و،پهړمالاوخپل رهبرک یهم په پرد  ییکافران  وړکافران ک پهږنن مو ی، دو هړپه مسلمانان ک یدوږمو

کله به  ېوچیږنه پوه یش وهی وپهیږپوه یپه هرش و،ړکله برک ییپخپلو هړم ییخپلو

 یتښغو کټاږ، مو یدیرسویرات رسوهیرات ګترامواوترسالن یدو  ۍتښبخاراوسمرقندغوږو،مویږپوه

، مشران  ړیافغانستان غوا یدو یتښغو تونستانښپږ، مو  یراته ناست د یک کټاوس پرپل م یدو

  و،ی یخپلوشرمول وی ی، پردوغولو یالورک د یک رهی، دغمخوارقبرپه هد یپه خرمندود

 یی ګ، مر یولوخواردټ،نن تر ئونوکورکندهاردړای،دو وی یدلیخپل شرم شرم و،پهی یدلیپرنوروخد

  وکندهار،ګاوس دمر وکندهار،ګ، هادجر یپروانلر یی ګ، ار یبهانه لر

عقالنوسره ،  یدب یاپټ دیدتا یدرهبرانوسره د یاپټ، دفتوا ی، خپل مو قاتالن د ید منانښمود یپرد 

 یغروکډدلن یکابل د یاځ هښ ڼیدرانه کا وو،ځدرانه غور ڼیاګ یجهاد اوفساد سره تلوخودفساد په تله ک

 یوه حالل د یاحسان ، که موخپل الس ک ییچندان امرمنونه  ییمنوخونه  یوو،خداځغور، یغوبل د

 یی یدرمندونه اوخر  ی، خپل موپه چلونووژن یمو پخپلو وژن ی، پرد یحرام د ی، خودبل په الس ک

 یدرمندونه ، نه امرنه قوماندان سته ، ن ی، تورکاني سوه بمونه ، باروت راته پراته د یلډاو ید

 انیاوپنجاب انیپه قهرچودر ایبولم ، ب نی، پوت یږیراچل ید یاودکافرست . سمدالسه جناز ردمسلمانیتوپ

 یخورالو ی، تنخواخوهره  یغله قوماندان د وڅ یی یولی، ران یرهبران د خپلږزمو یستلیرای،ت ید

.  ږارواپرموغز یبول  ږغزابرمو دهړیانورواکی، پنجاب ږدجهادفتواپرمو یباس نیپوت  ید انیمولو یلو

 یک ځمن پخپلږمو یوګنوم ، جن وشیظانانوپهیمشهوردلو یددوستانوپه نوم ، د یراته رغل زانیرګان

 کافران بولو ، وبلی،  وتربلهی یک ځپه من یی منانښپخپله ، د

 یسقوط کو یکله امپراطور ېچ یو یدرلودل یپراخه امپراطور یی ووختی ېچ وادونهېه کوم

 یاوبهرن یپه دوران کورن یدامپراطور ېخبره ده چ یحتم یږیته ولو قوکسانوالسیواک دناال وادېاوده

افغانستان  یږیکاله ک تیښلوڅپوره  ې، نن چ یوټل تسلوموقعیدخپل انتقام اخ منانښد کډدعقدو

 یاوکورن یبهرن ولږټزمو یچ ید یوخت راغل ېدد یږیالس لوبول ک قواوپردوجاسوسانوپهیدناال

نونن افغانستان  کهځ، یواخل ۍخپل وار یو نهیممک ېپه هرشکل چ ېموقع په الس ورغله چ منانوتهښد

، له  یږیبله تود یو هړس هګړج وهی یچ یسوز یپه لمبوک منانواودهغودوارثانودانتقامښودړدخپلوز

،مشران اکثره غله اوجاسوسان  ټیږیدسره اوره ده خو کهډ، مخکه  یږیسره اورونه رااور انهاسم

 یراغل یته د وندی، وم ایب انیرانیا یانتقام اخل نګیرګدسترافغان سوه ، د  یاوس په دو تهټیشمله سوه، 

،  ړیږیم نونهیپه و خیه یم انی، پنجاپ یږیمبړغو یدړیسرپورته ک ایب نی، پوت ایب انګیفرن

 یږی، اوراور ید ږۍکابل اوس دپردوسره غر هیسرترپا یدخپلوبدماشانونه کابل اوس په عذاب د

 یولویایزه داس ووختی، یراغورز ید یسکروت یسر ی،له هرلور یرزګپربدن  ېلمب یکاله م وسځپن

 یوکګجر یدلو ناهګ، په  یسوز یپه سرولمبوک رسرخیوم ش رتیپه غ یپرهرلور یطاقت وم ، منل سو

 زفوجونهیرګان هړدزا یک وندې، یه م ړمحشرجو یخیپرهلمند ب ،ړسم دم اشر جو ی، پرکند هار د یسوز

 ړیاوسرلو یلړایپه و  اروګادی یولوی، دجرکو یرزګدودونه  یبرکورباند ېاد یدلو یرزګ ررزګ

  یلاص یم رسرخیوم ، ش ولوطاقتټتردا یک ړیقدرت وم . په ن یولوی ووختی یداده چ ناهګکندهارو 



  

  4تر 4 د پاڼو شمیره: له

 german.de-maqalat@afghanافغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ  

  نه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکیادونه

  

 یاخخه اخل ی، له مالل انیرانیا یانتقام اخل نګیرګ، د یږیبل لورخواووطنڅ، پر یږیزما پربدن بل یلمب

 یمالل ی، په کوم چا چ یسره اورونه اور ی،په هرلور یبمونه اور یهلمند باند نهی، پرش انګیفرن

په  ړیخان نسته ،  ، برکت وا وبیاکونراډوپرینسته ، دم رفتخانیوز یاد یواهه رشخند ، اوس دلو

، پربولدک  ړیاوبوو ید یوختوند له  ګ، دترن یدلیلو خهیڅدمست ی، ارغنداب د یوکګجر یهغه لو

 یپرواسته ،  پرون دانتقام اخل ګدار ګپه مر یلره بهاسته، ن دیشه یوارونه ، ن یپنجاب کو یباند

خپله ماته نه  نی، دپوت یږیوارثان راته په قهر ، دمغلو یاخل یخپل وار  انګیفرن یک وندید م ، ولهټدا

هم دننه  ی، هم دباند یرزګ یراباند یلمب ی، سوره اورونه سر یږیورپاد ی، وپنجاب ته ابدال یږیږیه

 !نویدو ځیرا یدهلمند درورده بو

  یاپ
 

 


