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 2تر 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، ال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکو: یادونه

            

 احسان هللا آرینزى

 ادونهیتیر 

 

چې په كابل كې د اوسنیو ځینو ملیشو، پاټكیانو او جنګي مجرمینو په شان، دوه  ي،ا تكرار نه شیدې ب یاد وختونو ود هغ

دې رته به چې د ېو. چ ېاغي باغي ملیشې ځاى په ځاى شویندانان او د دوى قانون ماتونكي او اومق يتسلیم ېدر –

ښودل او د خپل ځان، عزت او ناموس د یبه كورونه پر یانودله، شاوخوا ګاونډیكسانو اډې وې او یا به كومه ډلګۍ اوس

 دل او یا به یې د خپل كوم خپلوان یا ملګري كور ته پناه وړه.یخوندیتابه له پاره به بل ځاى ته كډه ك

و د استوګنې په سیمو كې دېره شوي دي؛ ځكه به عادي او د خلك يو څو ځناور راغلیچې له ځنګل څخه  ،تا به ویل 

 انسانان تښتیدل او ځانونه به یې خوندي ځایونو ته رسول!

وزارت په امنیت د چې خلكو به پاچا باله او د وخت  ،وماندان وقیو نامتو  ېویو په دې كسانو كې د هېواد د جنوبي سیم

ټكور محفلونه هم خوښول او دا یې هم  ګچې پاچا صیب به د ټن ي،و. وایې حاله شپه او ورځ ب ى او ډوب كړكې نشو 

 لوڼې دې هلته وناڅي او د ده د شرابو پیالې  ډكې وساتي! –د څو بېوزله مسلمانانو خویندې هېواد چې د دې  ،پیرزو وه

د امنیت و او هغه پیسې به یې بې حسابه لګولې چې شد شرابو په نشه كې  ډېر سخي پاچا صیب به وي له قوله اد ر

دې. د وخت د امنیت وزارت پیسو ی)تهكاو( ته وړل كتلخونېد ده د كور  تهرت له الرې په موټر كې، نوي ښار اوز

 دې!یادباخیو شلګښتونو په نامه به په  يپراتیفوهیڅ حساب كتاب نه درلود او د ا

ده. د ده كور د وخت یكې اوسي په كلونو كې د كابل د نوي ښار د حاجې فیض محمد په څلور الر ۍپاچا د خپلې پاچای

یوې ډلې پیره كوله. ښكاره خبره ده  (ملیشویو)د ده د خپلو ایله جاركې له لویو او ښایسته ودانیو څخه و. د پاچا په كور 

اكتر نجیب هللا د غلطو تګالرو دو هغه وخت و چې د چې دولتي سرتېرو د پاچا د كور د پلټلو حق او وس نه درلود. دا ن

ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت د سیمه ییزه پوځي ټولګیو او وسله والو ملیشو په ګټه  ،له مخې دولتي حاكمیت

خونړیو ملیشو ته وسلې،  ودل او هغیوماندانان په كابل كې ډېرقده، د هرات تسلیمي یك ېفرقه غښتل ۳۵ ل؛دیك ىكمزور

 عادي افغانانو د وژلو تر څنګ یې د هاو د زرګون لچې وروسته په یاغي ځواكونو بدل شو ې،دیپیسې او وسیلې برابر

چې اوس یې )نیمه نړۍ( په  ،ښود او هېواد یې له هسې ناورینونو سره مخ كړینجیب واكمنۍ ته هم د پاى ټكې كډاكتر 

 حل كې پاته راغلې ده!

چې د پاچا د سخاوت په تمه، د خپل  ،ري كیسه تاسو ته ولیكمېوله د هغه پولیس سرتوي له قاپه هر صورت غواړم د ر

رته په كومه ګوښه كې غلى ېاو چ ىدلیكباب او رباب محفل ته رس اوشباب  او  یوه ملګري په مرسته، د پاچا د شراب

په وخت كې ورسوي او و چې كه څوك ځان پاچا ته د ده د نشې او مستۍ  يدلیاور يرېچې دې سرت ي،ناست و. وای

د پخوانیو  هېوادونواو د ختیځو  يحضرت تر غوږونو ورسوي؛ نو پاچا د كڅوړې خوله پرانزاعلیخپلې ستونزې د 

 ر، د مداح شاعر یا سوالګر سړي خوله په سرو او سپینو ډكوي او بې شماره بښل كوي!ېپاچایانو په څ

پټې  –او سازیان ستړي شول او د پاچا سترګې هم پټې  ېچې هغه وخت چې نڅاګر ،لنډه كړو؛ راوي ویلراخبره  كه

چې د ده په  ،ځان ورورساوه، پښو ته یې ټیټ شو او په یوه ساه یې څو داسې جملې تكرار كړې يرېسرت كېدې
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 2تر 2 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

 

 .ډېر مهربانه سړي یي خوارانودلې مې دي چې په یاور ،بېوزلیتوب او بېوسۍ یې داللت كاوه او په پاې كې یې وویل

و ژوند په پوله والړه ده او ډېر بېوسه، انهر او ښځه مې په روغتون كې د مرګ   ،یقین وكړه چې اوالدونه مې وږي

 یم!سړى د ترحم وړ او و زار ابېوزله، خوار 

 هپ ،ىي بچدا د سپیې    ئچې وه ،چې یو ځلې پاچا حاضرینو ته د تګ امر وكړ او ملیشو ته یې چیغه كړه يوای

 نهر پاته دى او ښځه یې دارو نه لري!ال  هم )چور( په وخت كې  اوسني كانو چې د كنداغونو او سو

ر تاكدنازلې شوې او د سترګو په رپ كې یې د روغتون،  يرېسرت هشې د اسمانى بالوو په څېر پیوایي چې د پاچا مل

 او پلستر وړ وګرځاوه!

زوى د )چور( په اوسنیو ورځو كې ال وږى  يسپچې دا د  ،تګ كې دا جلمه تكراروله –وي وایي چې پاچا په تګ ار

 مرسته غواړي!! څخه پاته دى او له ما 

 ده.یكیسه دلته پاى ته ورس

)چور(  د ورځو شپو ته ووماندان، هغقو دا خبره ولوسته چې د نجیب هللا د واكمنۍ یوه تسلیمي یتاسو ګرانو لوستونك 

 میت دوران بولي!؟د قانون د حاك ۍچې خلك یې اوس له ناچار ،ورځې ویلې

او یا یې د لویدیځې  ېپاچا ژوندى واى او د خپلو تنظیمي انډیواالنو د واكمنۍ موده یې په سترګو لیدل خداى بښليكه 

دلى واى، له ځان سره به یې ویلي یشو )چور( عمالً لیدلي یا اوریكلونو كې د خپلو ملګرو او مل –ولسواكۍ په میاشتو 

 چې امنیت یې راولیږي ،و بوجیو پیسو ته به ناست ووڅ .هسې ځانونه غولولموږ ه دى، چې  بابا )چور( خو دغ ،واى

نه عامه او نه دولتي. د  ،ژنيېچې نه شخصي شتمنۍ پ ،)چور(  دغه دى .نه بابا هغه )چور( نه واو مزې پرې وكړو. 

مرتكبین یې سرې سترګې ګرځي او ؛ خو يغضب شو ېاو په ملیونونو جریبه ځمك ېشووالرو غالوې دسلګونو ملیونو 

یې چې  ېموږ یې ولرو، لكه تاسچې  ؟ ئ!ده؛ نور څه غواړ ېچې موږ تاسو ته اّزادي راوړ ،له خلكو  ال باج غواړي

 !، څه پروا لري؟ديه ڼورټول مسلمانان وئ. ولر

 

 
 
 
 
 
 
 

  


