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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

 

 ۲۹/۰۲/۲۰۱۵                                                                       بارګامی هیله زویا

 ...!نوي دردیدلی به درد په ستا چې
 

نه مې غوښتل څه ولیکم؛ خو پرون مې خپلې مور سره خبرې کولې، مور مې وپوښتلم چې ولې چوپ یمه، ولې څه  
؟؟؟ ما … م، ایا وخت ورته نلرم او که نوره مې پخپل ویجاړ وطن کې په روانو پیښو زړه نه خوږیږي اونه وای

ورته وویل: مورجانې ! هر څه وینم، لولم یې او زړه مې هم درد کوي؛ خو ما خپله ټولنه)افغاني ټولنه( پیژندلې ده، 
له نلري، ځکه چوپ یمه.خو مور مې راته یو ټول بې مانا دي هیڅ کومه پای… دلته غږ پورته، انصاف غوښتل او

 څه وویل او زما بې اختیاره د خولې نه ووتل :

 
 چې ستا په درد به دردیدلی نوي
 زړګی به نلري، انسان به نوي

 چې په قاتل دې زر لعنت نه وایي
 خورجانې ورک دې شي، افغان به نوي

 ته خو ښوونکې وې، ته ښه پوهیدې
 چې د اسالم نه ناخبره دي

 دولت، قاضي او محکمه نشته دی
 بل دې جاهل ورونه بې سره دي

 ستا په ټولنه کې خو اوس هم خلک
 ډاکټر له نه ځي ، دې کوډګرو له ځي

 چې یې په ژوند کې کومه ستونزه راشي
 هللا)ج( ترې هیر وي، جادوګرو له ځي

 نو؛ د کوډګر او جادوګر خبرې
 پدې ساده فکرونو لوبې کوي

 ه ده، پوه شو که مونږستا مرګ یې ښه بیلګ
 فرخندې دوۍ داسې ناکوبې کوي

 د سر په بییه وه خو ګرانې خورې
 تا جادوګر تا کوډګران رسوا کړه

 اولس که پوه شي نور به نه غولیږي
 تا ورته دا بازیګران رسوا کړه

 اوس نو ورځه هللا)ج( دې مل شه خورې
 نن په لکونو خولو دعا ده

 غونهستا دې نصیب شي د فردوس جنت با
 آمین

 
یوه هیله یو وړاندیز: هیله ده چې دولت به دځوانیمرګې فرخندې دسر ورکړې قرباني په پام کې ونیسي؛ د دې 

دردناکې پیښې نه په عبرت اخیستو به په ښوونځیو او نورو ښوونیزو مرکزونو کې اسالمې ښوونې او روزنې ته 
د دولت د کنترول الندې یو اسالمي ښوونیز مرکز جدي پاملرنه وکړي.همدارنګه که د شادوشمشیره په څنګ کې 

جوړشي؛ تر څو په وړیا ډول خلکو ته د اسالم د ښکلي، سپیڅلي او مقدس دین زده کړه ورکړي، چې پدې ډول یو 
خو د کوډګرو ټغر د ابد د پاره ټول کړي، اوبل د فرخندې اروا ته چې د قرأن عظم الشان ته د سپکاوي په دروغژن 

 ې رحمانه ډول د دنیا نه الړه ارام وبښي.تور په ډیره ب
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