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  برخه ليکمانو صفی الرحمن د ماشود 
 

کيلو غاړو له يوی  او  يا  دبلی خوا د  ناه انسانان  د جن د  ونه بي پلی  وطن کی  په  لس هره ورځ  زموږ جن 
ي دي ، ی اکثرا دا قربانيان  زموږ بيوزله عام و ر کار  ونو په تيرو   بريدونو  دريو کلو کی د بين المللی  پو

ايونو کی  وژل  شوي او يا  هم   ناه انسانان  په زرمت، شاولی کوټ نادعلی شيندند او نورو  ونه بی   لخوا په سل
ناه ملکی  انسانان  د کابل قندهار هلمند او  ونه  بي ه  لس ای شوي دي، همدارن ودو ته مجبور  ک خپلو کورونو پري

ارون ر  صفی الرحمن  د د نورو  وو کی يوه هم د خ نونکو پي کار شوي  چی پدی زړه بو و کی د انتحاری حملو 
امه    ولی وچی ډوډې  د برابرولو پخاطر د سبا نه تر ما ماشومانو برخه ليک دی  چی اوس خپلی کورن ته   د يوی 

ي ر ردانه   کونو کی سر لور الرو او س ار په    .د کابل 
ولی هيلئ  او اميدونه هغه  وخت له خاورو سره خاوری شوی  د  دی غمجي ار په  چېن کورني  د ژوند   د کابل د 

ي بريد هيو انمر ر پالر د يوې  ونکی خ ي بريد کی د دی کورني يوازنی ډوډي  انمر د دی  او کار شو 
ناه  شپ ماشومان  کورنئ  غر  د وير او غد خپل شهيد پالر سرتوره ميرمن او بي  .کيناستم په 

نی ژوند  لی صفی الرحمن کورني د زياتو شتمنيو خاوند نه وه او په مشکل سره ېي خپل د ور ه هم د خدای ب که 
ي  ضروريات اړتيا وون ري پيسی حتی نشو اې کولی د دې کورن د ماشومانو د  ينې وختونه خو د خ   برابرول، 
ي خو د هم ولو ستونزو  س ژوند دبرابر ک صفی الرحمن او د هغه ميرمن خپل راتلونکی ژوند ته هيله مند  ره سره  

کاريده او هغه هم په د ی وجه چې د کلونو   وونی او نه  محرميتونواو خو شاله   وروسته د دوی ماشومانو ته د 
ار کی برابره شوی او د هغو لور روزنی زمينه د کابل په   مندی  سره ق هره ورځ په ډير عال به  ماشومانيتنکي 

ي ته تل ان  د بين المللی  قواوو  د  ړاندو  او  بی  ل ،وون ار ته د دی کورني  د راتلو  وجه هم  دا وه  چی  کابل 
وونی او روزنی نه محروم  وبی کی د  ا ان وساتی  او خپلو ماشوانو ته چی  د دوی په اصلی  هدفه  بمباريو نه   

ی  زمينه برابر ر صفی الرحمن او ميرمنی يی خپل دی هدف ته رسيدلی وهپاتی  وه د زده ک ی  او  اوس خ   . ه ک
ر  و  د دوی د هيلو او خوشاليو بله وجه دا وه چې صفی الرحمن چې پخپله خت وه په دی ورستيو وختو که د خپلو شپ

ان هله ماشومانو او ميرمنی په م او  زيار د آسمائي د غره په ډډه کی  ۍ جوړه   يوه جون ان ېي د کور د  ک  او 
يده نه چې د هغه نيمائي معاش به په هغ د بوج  خاوند د وخت او ناوخت جنجالونو او د لوړی کراېې  خالص ه  ل

ه هم د هغوی  ی وه، که  ه ک    لوړی ډډی که موقيعت درلود چې د اوبو او د ژوند د  نسبتا د غره په  جون
  

ني نورو ه  هلته رسول  اړتياوور يری کارانهآس   ي خپل نوي جون ول غ ر  بيا هم د کورنې   ته   نه وه م
لور الرو کی ،مينه درلود يی  سره خوشاله وو او ور انته د کابل په   کله به چې صفی الرحمن پدی بريالی نشو چې 

 خپل کور  ه يی د  خپلی ميرمنی سره باو د شو  خپل کورته راستون سمدالسه به  بيرته  ي  نو مزدوري پيدا ک هکوم
ي ولئچاری   ی ساختمانينيم   .بشپ
ی او شيبیبی وزلی  افسوس او دريغ چې د دی په ډيرخو  د وه او ژر پای ته  کورني د هيلو او اميدونو ور  ډير ل

ای د غم او د ورسيده  ر دوي په کور خوره شوه ، دا هغه وخت وه چې  غر د  توروير   خوشاليو او هيلو پر  خ
ار ته تللی وه الرحمن د کوم کار اوصفی  ي بريد    چی مزدوری د پيدا کولو لپاره د کور نه بهر  انمر اپه د يوه   نا
یو ور  او له دوه شوکار و ي   . د دوی کور ته راوړل شول  او پارچی نه وروسته د صفی الرحمن د بدن د غو

ی نه  ه هم د دی غمجنی که  ه وخت پي ناه او معصوم  تير سوی  يو  ال هم د خپل  ماشومان خو د دی کورني بي
ني ژوند د ضرورياتو اوس راپدی خوا  نه ، د هغه ورځ  نه  ندي خالص  غم او درد دشهيد پالر د ابدي بيلتون  د ور

لورو  تور سری مور اوپر   دروند پي  اوس د دی کورنی و برابرولد  اوږه  دروند پروت  معصومو ماشومانو پر 
 ٠دی

امه د اوس ددی کورنی تنکی ماشومان  و او بازارو کی  کابل د سهار نه تر ما ار په کو وړو    اک اوبو او ک د 
ولو خپل کورن ی او . ډوډي او د ژوند  ضروريات برابروي  ته ئ په خر وون اوس دی معصومو کوچنيانو ته د 
لي وی پيوونی روزنی نه بل ل ني ژوند د پرمخ بيولو  پغاړه ده او هغه د يوۍ  او  بوجډوډي د پيداکولو او د ور

ی دی   .پي
ونه نور داسی   وويل  سره بايد  خواشينی  په  ير زر لي صفی الرحمن کورنی په   په ورته  کورني  شي د خدای ب

ان سره حالت او ستونزو که د هيواد په مختلفو واليتونو کی تر اوسه د هوائي بمباريو او  و بريدونو  مخامخ دي  مر
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ناه ملکي  ونه بي ناه ماشومان بی پالره او بی  شويقرباني خلک په نتيجه کی زر  او يو زياد شمير معصوم او بي
  . نن د دی تباهي بهير په ډير بيرحم او شدت سره زموږ په هيواد کې خوره ده دي په خواشيني سره چی موره شوي 
ينی  کسان چی  ال تر اوسه  هم د ژبني او قومي لن پارو  مفکرو  ز خبره داده چې اوس هم  افسوس  خو د ډير موږ  

ی   په لومو کی ايثار پاتی دي   دا سی  انسانی  او اسالمی  ضد اعمالو  ته  چی انسانيت  او بشريت  ورباندی شرمي
ر الندی دي  نشی جواز ليکونه  او اجازه نامی صادروی   داسی کسان  چی  د ژبنی او قومی  اړيکو تر سخت تاثي

ی سوزول  جهاد  وون کولی تور ته تور او سپين ته سپين ووايی  دوی ته هر جنايت او قتل عام مقاومت  او د هر 
ار د  کاری  د دوی ٢۶کاری  دوی ته د الين وانانو قتل عام   د خارجی قواو پر ضد روا مقاومت    تنو بی وزلو 

ی  د قومی لن پارو  مفاداتو په و ي ، ستر   چې ن د هغو کسانو جه نشی کولی  د جهاد او بربريت تر من توپير وک
ارن  حقوقی پلمی او جواز ليکونه  ويشی    تل شي چې د وبايد وپداسی ظالمانه اعمال روا بولی او هغه  ته رن

ي بريد ک انمر ار په يو  ناه وه چې بدن ېې د کابل  ه جرم او  ر  لي صفی الرحمن خ ی خدای ب و و   او  د ې 
ای  شو؟ ي ژوند نه محروم ک تن د ورک و معصومو ماشومانو او د هغوی دلوی   مور  تورسري او بيا د دی شپ

ناه ونکی ده چې د ژوند تر پايه د خپل  او جرمه    ؟ سوي په غم او درد ک وکورني د يوازني ډوډی 
تيا هم چی  وائی سپور د پلی په  حال او موړ د  وږي پحال  خبر ندی، هغه کسان  چی پخپله د خپلو  بچيانو او په ر

يو کی آرامه  او بسيا  ژوند ارونو او ما کلو   لري د هغوي ماشومان  د يورب ،کورنيو سره د يورپ او امريکی په 
ی و يتيمانو او کون ه کوي هغوي به د مرحوم صفی الرحمن د شپ يو کی زده ک وون  مور د او امريکی په پرمختللو 

ي ی چی ورباندی  اور ول مکه  هله سو ه  پروا ولري،    . حالت  به  
ي   .لوی خدای د دی مظلوم ولس باندی  ورحمي

 
  آمين


