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

  
  ٢ تر ١  له: شميرهدپاڼو

ينگه ک په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړ: ياد ير و لولـ، ه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                        ابراهيم نعيمې:ليکوال    ١٤-٠٥-٢٠١١  ني
                           

  په ژبه مرکه طنز د په اړوند پيښو وروستيو د کندهار طنز، د
  

و وختونو په وروستيو ۍ  کې په پرله پسې ډول  کلي کندهار خون اوره خند کې پيښې شوي په دی اړوند پيښې په 
ور روانوحاالتو ولې د طنز ي تر واقعي ان  پوړو لوړ نورو والی صاحب او کندهار د په ژبه د طنز مرکه د . سيم

ور چارواکو   : شوی ده سره ان
تنه ی چې د! اغلی والي صاحب:  پو يو تيرو اجازه راک م و په اړوند پيښو خون تنې وک   .پو
ینمهربا:  واب تني  زه د . ې وک   .تياريم واب لپاره  دهرې پو
تنه ې بريد په مرکزي دفتر پوليسو د ار کندهار موده مخکې د و:  پو ان مر  د سره شو تر يانې قوماندانی کې 

ه په ډاډه ډول ژوند . دفترونه هم شته بهرنيانو ن ته د قوماندانی دان له مخې د اطالعاتو ن ی چی  ولس به  وک
ای  په دومره مهم او ی؟خوندې  ې بريد تر سره کي ان مر   کې 

ملکي خلکو  ددي لپاره چې د پوره خونديتوب او د کليوالي خلکو د پوهيدلې وای چې موږ بايد تاسو !  وروره:  واب
په  ی، د مرګ ژوبله په  ار ودري ې ليکه  ل ته را امنيتي مرکزونو او ج   .انتقال ک

تنه ي مخکې د و:  پو ې  اروندوی مشر د کندهار اوس وخت د د ندان اوپخوانی قوما مجاهدينو ور انمر په 
  .ان ساتلوته هم عاجز ياست مشران د نه کوی چې تاسو فکر . بريدکې ووژل شو

نده حقيقت دي چې مشران بايد يو خو دا:  واب په  په وخت کې په وروست ليکه کې والړوې او امتيازونو د ر
  .کې مخکښه وې قرباني ورکولو

تنه ي ډول د کندهار کې اوازي دي چې د وختونو په وروستيو:  پو ان ه  زندانيانو لوړپوړي چارواکې په  سره 
  .رويه نه کوي

ه واېې دا :  واب ايه شکايت دي دا  په مشوره د بهرنيو دوستانو د کې افغانې مشرانو وختونو په وروستيو. ډيربې 
تنه د سولې دعالې شورا ياليو و په غو ی وو امر خوشي کولو د طالب جن  د خلکو د مشرانو کندهار ولې د. ک
و خو په خاطر ه حتی  يالې خوشي ک تنه په ډيرعزت د خلکو تنه جنايي مجرمين هم د وله طالب جن  په غو

خه ويستل شول   .زندان 
تنه ه نيمه شپه مخکې نه جوړشوي تونل دالرې پ اوازې داسې دي چې طالب زندانيان د! اغلی والي صاحب:  پو

واکې درواغ ده دا نو . وتلې دي   .کيسه 
ايه تهمت دی يو ډول، دا په بشپ: واب تل چې دومره ډير موږ. بې  ی لخوا کسان د نه غو که ور   :خوشې شي 

رمه وه په يو  ـ هوا١ رمي، د دومره بنديانو ل د ډيره   روغتيا د بنديانو کې د خاورو او وړو خوشې کول په سخته 
  .ه خطرناکه وهلپار
ار کسانو ډيرو دغومرو  د– ٢ ل  ه جوړول چې د وتل په يو و ه    .سبب کيدالی شوای ازار ولس د ته هم 
ه هوا د بنس مو پر داليلو دغو د ه چې هم د په سوړ او شپې په س ياليو تونل کې رخصت ک  روغتيا طالب جن

و ت ته د خوندې وي اوهم عامه و ې ستونزی رامن و   .ه نه شيې 
تنه که د کورونو خپلو کسان په تياره شپه پرپښو دومره ډير:  پو په کښې کې  ليرې سيموخلک به هم ور ته والړه؟ 

  .منه نه وه ته ستونز زندانيانو دا. وو
ی يی ! ژورناليست صاحب:  واب ی وو مو ددی ستونزې فکر. هم ظالمان نه يو دومره موږ. ته هم عجيب س . ک

ايونو د هغه کسان چې ر ليرې  تی وو مو وو، ترپال لرونکې مو خه هم وساتل شې،  خاورو او دوړو چی د راغو
وبتيو اريان د) راغونو(په م ی چې بيده  ي ه هوا خوبه ونه باسې او وخو روغ  او جوړ کورونو خپل تر په س
ی کسيانو ار د. ورسي   .ته والړه کې خپل کورونو اوسيدونکې په جوپه جوپه په 
تنه ياليو د داسې اوازی دی چې تاسو! زندان قوماندان صاحب اغلی د:  پو خه بې  د طالب جن رام  وتلود پرو

  خبره واست؟
و زما. تجربه لرم اوږده کار زه د! وروره:  واب پخوانې تښتيدلې بيرته واک ته  او حکومتونه نسکور په مخکې 

يالې دبه بې سنجشه کاروي چې ما طالب  دا. رسيدلې دې ی وای کندهار جن ه چې د .په زندان کې په غصه ک  هغه 
ته کاوه، زما ورته فکرو ی چې د . دوی لپاره کوچنی مزاحمت رامن . ننه ته نه يم ورغلي زندان د ډيری مياشتې کي

 تر وک خبردی چی په راتلونکې کې به طالبان واک نه  . راتلونکې په غم کې واوسې وک حق لری چې د هر
ان پسې جهان(سه کوي ال   ).اول 

تنه ي مخکې د و طالبانو: پو ايونو پر ار د کندهار ور ه په دی اړوند مهم    .ه ويل لري بريدونه وک



 
 

 
  ٢تر ٢  له:د پاڼو شميره

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

تيا دا:  واب ي د موږ. ده ر ه طالبانو په من کې د ار دوې ور ه وک ه سينه ج ته  ژورنالستانو. سره په ډيره س
ی چې د خه ببو دې هم خدای انصاف ورک ی) بال(کوچني خبری  . شهيدان لرو ل خوشبختې داده چي ډير. جوړه ک

ته شوي نه دي و . کوم فوق العاده وراني رامن زخميانوعالج  زخميان شول چې د شمير يو نفره شهيدان او يوازی 
ی او ه خرابې شوی دی هغه ودان چ و. ته وسپارل دوی خپلوانو په عزت د شهيدان مو کي دومې  ې ترودان 

ه وه، ډيره خرابه شوی ده ی ورباندې ج ی د ې تر په دی بريدکې دوی موږ. ور ی لوم ل د السه ک  کندهارهو
رام مخکې ترالس الندی و ه دا. بيارغونې پرو و طالبانو شوه چې بيارغونه به يی د اوس خو ه  او. ناه و بله 

ی وو، د هغه کسان چې موږ:  داده ه او وعده وفا وی پرپه عزت خوشی ک ه، دوه دری تنه م   .ونيول شوه يا ونک
  .خپله يوه لويه السته راوړنه ده  دا

تنه ه او! اغلی والی صاحب: پو لوړو چارواکو نيوکې لري ولې  پرتاسو شورا سنا د په پرله پسی ډول ولسی جر
و سنا تيره ورځ د ی بايد سنا  دکې ويلي دی چی خبرو والی په خپلو کندهار وويل چې د غ په دی چاروکې الس  غ

ينو ی ولی  ی وويل چی دا سناتورانو وهنه ونه ک ی چی اصلی  که تاسو. خبره والی صاحب نه ده ک مهربانې وک
تيا او ه ده؟ ر   خبره 

تيا:  واب س يو درته ووايم موږ که ر ن تنو ته تياريم هر د وخت او وويل چې زه هر ما «. ول   په غير. مقام پو
تنو يو حتی د او...سترې محکمې سنا، د د ه ) غير(په  » .ته هم تياريم کوچنې مقام پو ی ولی  کلمې ناورين جوړک

ي جنجالونه د دی او پوهيدل هم ستونزمن کار وينا د چا يو د. به ووايم و هيوادو بله خبره داده چې خپل من په  تر
ی ليکه کی ډير ي لوم   .وختونه را

 .په نصيب شي برياليتوبونه مو ډير هيله ده چې په خپله دنده کې نور.  مننهمرکې نه د ستاسو
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