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 ـو د خالق عرش به وژاړيـناتزما په درد په وهللا چې د کائ
 

حتی انسان د هــغه حالت هغه تصویر نسي زغمالی، هغه د اوریدو  د افــــغان ملت یوه عجیبه دردوونکی حالت ده
 توان یې حتی نوي چې هغه داستان یې واورې.

 

نن د فیسبوک په پاڼه کې مې دوه دردوونکي 
یوه مور چې خـــپل د زړه دوه ټوټــې حالتونه لیدلي 

په پـــروني انسان وژونکو د هــغه موټر بم په برید 
کې له السه ورکړي......... ما ولــیدل چې د هغــې 

 ــومور په زړه کې هــغه فریادونه وه چې د کائنات
 پکې لمبه مې داسې ه، یولړزاوه د خالق عــرش یې

ورسیږي زه یقین لمبه  چې که دوزخ ته هغه هولیدل
لرم چې دوزخ به په ایرو بدل کړي، ما هغه 
توفانونه پکې ولیدل چې که دنیا کې وچلیږي زه 
یقین لرم چې دا غــرونه به یې د اسرافیل د شپـــېلۍ 
په څـــېر ټــوټــې ټــوټــې کړي به وو......... هـــو 

 .دا د یــوې مورکۍ د زړه فریاد درته یادوم
 

وجود په یوه بله برخه کې، هــو  هلته لېرې زما د
زما په ښایسته هلمند کې د ښکیالکګرو په بمبارد 

کورنۍ ټول غړي له منځه تللي او یوه  کې د یوې
ماشومه زخمی حالت کې ژوندۍ پاته سوې 
ده....... مور لټوي خو د مور هغه ښایسته او 

او لــدې نه د قیامت تر ورځې جال سوی ده، هغه ملکوتي غږ نسي اورېدلی، پــالر یادوي خو هغه خوږ پالر هم نسته 
........زه یقین کوچنی ورور او هغه بله خورکۍ یادوي خو هغوی هم نسته............... فریاد یې تر عرشه رسیږي

لرم چې عرش ورته په ژړا سي، اسرافیل غـــواړي چې خپله شپـــېلۍ پو کړي تر څو دا نړۍ په بل مخ ونړوي او دا 
 ـو رب لخوا بــېرته معطله کیږي...........وحشت له منځه یوسي خو د کائناتظلم او 

دا دنیا لیونۍ سوې ده، دا وخت او زمان لیونیان سوي دي، آسمان او ځمکه دواړه راته بالوې زېــږوي، ماتمونه راته 
 غږوي......زه نه پــوهــیږمه ای زما ربه!

د پــردو په جګړه کې افغانان وژل کیږي، رټل کیږي، تحقیر کیږي او خپله ټوله شتمنۍ له السه ورکوي خو ال هم هغه 
کسان چې د دې ملت وینه تویوي له خپلو بادارانو سره ناست دي او د هغوی د ګټو په خاطر خپل ملت غــولوي او 

ړولو په خاطر مجبوره دي د پیســو په بدل له هر شي تېر سي د خپل اوالد د خېـــټـې د مملت بیا د بې وسۍ له کبله 
 خو دردونه به ګالي.......... هو دردونه به ګالي.

 د سولې او ثبات په هیله
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