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 پیښي دوه کی وخت یوه په
 

 په ،شوه خپره ویډیو بوګنونکی زړه ډیره یوه نه یامیډ نړیوالی او رسنیو افغانی د نیټه دریمه په میاشتی د نومبر د
 طالبان ورنه ګردچاپیر او شویده درول پکی میرمن یوه او شوی جوړه کنده یوه کی دښته شاړه یوه په کی ویډیو

 والیت په غور د پیښه دا چی وایی. ولی ورباندی میرمن دا او اوچتوی را( کاڼي) تیږی نه ځمکی د هریو ،والړدی
 په زه ؟کړه سنګسار میرمنه دا ولی طالبانو چی شویدی وړاندی ویینی او نطریات بیل بیال هکله دی په. شویده کی
 د آیا چی داده پوښتنه خو ده؟ ناسمه یی کومه او سمه یوه کومه چی پوهیږم نه او لرم نه وئنه خاصه کومه هکله دی
 انسانی او مذهبی د طریقه دا ورکلو جزا د ته مجرم یوه آیا دی؟ کار سم سره رمتۍح   بی دومره په وژل انسان یوه

 چی شرایطو هغو په سنګساروی تور په زنا د میرمن وزلی بی دا چی کسان دغه آیا لګوی؟ اړخ سره اصولو
 یی نه چی امارت طالبانو د آیا چی داده پوښتنه مهمه ټولو تر او کنه؟ او دی برابر دی ټاکلی ورته شریعت اسالمی
 باندی وبا الف په قوانینو او اصولو شرعی د اقالا  چی لری وجود قاضی هسی یی نه ،شته امیر نه ،شته مرکز

 دی د چی شو پیدا را عالم یو داسی مرغه بده له کی نړۍ اسالمی ټوله په هم نه او ؟کنه لری جواز شرعی وپوهیږی
 اتلسو تیرو د چی هکله په وژلو دارنګه د طالبانو د مخی له اصولو شرعی د او راشی ته میډیا چی ولری جرئت
 د ته ملت مسلمان افغان او دنیا د یی رسوی او رسولی سرته کی برخو بیلو بیلو په هیواد د یی کی اوږدو په کالو
 هر د نوم په شریعت اسالمی د چی معلومیږی داسی نه دی له.وایی و څه هکله په حقانیت نه یا او حقانیت د هغی

 اس یآ د شی ویل و بهتره که او نویامآل پاکستانی د یواځی او یواځی ورکونه مشروعیت د ته هغه او چلونه استبداد
 مظلومو او بیچاره په او چلوی و غوښتی چی یی بڼه هره په چی دی صالحیت جنراالنو د سازمان د جاسوسۍ د آی

 د سپکاوی د افغانانو د او نامی بد د دین مقدس د اسالم د پیښی داسی زه صورت هر په. کاندی تطبیق یی افغانانو
 عمدی او قصدی په یی الس په افغانانو ساده او ناپوهو وحشی، د چی بولم دسیسه څرګنده یوه اسالم پاکستانی د پاره
ا واقع دا اوبس، کوی ته رامنځ توګه  بیا چی یو من هیله وه پیښه بوګنونکی زړه او دردونکی یوه ته افغانانو ټولو ا

 .شی نه تکرار
 دهمدی چی ده داسی هغه او شوه ته منځ را کی کاناډا په پیښه ډکه ویاړه له او ستره بله یوه سم سره پیښی دی د

 جستین صدراعظم منتخب نوی د کانادا د نومیږی منصف مریم چی لور بله یوه ملت افغان باشهامته او ویاړلی
 زوی ترودو صدراعظم پخوانی د کانادا د ترودو جستین. شویده ټاکلی توګه په وزیری د کی کابینه نوی په ترودو
 ستیفن د کی ټاکنو ټول په میاشتی د اکتوبر د کال روان د مشردی، پارټی د لیبرال د او لری عمر کاله ۳۴ دی،

 ګوند د لیبرال د کی ټاکنو دی په. وګاټه یی اکثریت لوی پارلمان اود ورکړه ماتی سخته ته ګوند کار محافظه هارپر
 وه میرمنه کانادایی ـ افغانه لومړی او کړ ترالسه بری هم سیمی له پیتربرو د لتآیا د انتاریو د منصف مریم کاندیدی

 ته بل یو افغانانو اوسیدونکو کی انتاریو په سره اوریدو په خبر دی د. شوه بریالی توګه په وکیلی د ته پارلمان چی
 میرمن افغانه نوموړی چی شوی الڅونده وخت هغه داخوښي خو ،کړه څرګنده خوښی ډیره ټولو او ویلی و مبارکۍ

 ټوله په هم اوس همدا او شوه نوموله و توګه په وزیری د( قوانینو دموکراتیکو) د کی کابینه په ترودو صدراعظم د
 لوئ د ډیر دا چی سره رښتیا په. کوی الۍحاوخوش وایی مبارکی بڼو بیلو بیلو په ته بل یو افغانان کی کانادا
 وزارت د کی هیواد دویم یوه په بیرون نه افغانستان د چی ده افغانه لومړنۍ منصف مریم ځکه ،ده خبره الۍحخوش
 نوی یو وړو کړو خپلو په چی رابولی ته دی مونږ او کوی زده را ټکی اساسی څو ته مونږ بری دا. رسیږی ته مقام
 .شو کولی څه پاره د ټولنی رنځیدلی خپلی د چی وګورو او وکړو نظر
 شوی، لویه را دلته ،راغلی ته کانادا کی عمر کم په ،زیږیدلی کی افغانستان په ده، ښځه افغانه یوه منصف مریم ــ1

 تردی کی عمر کم په کی وطن دویم دی خپل په کی نتیجه په لیاقت او استعداد خپل د او کړی کاریی ویلی، یی درس
 نو وی نه لرونکی استعداد لوړ د که نارینه تر ښځه چی وپوهیږو دی په چی وی نه کافی به همدا آیا. رسیدلی ځایه
 توګه مساوی په ته دواړو او کړو ونه توپیر منځ تر زوی او لور د چی نوراځی. ده نه هم کمه هغه تر وجه هیڅ په
 .کړو عادت ځانونه سره ورکولو قدر په
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 ښځی که او یو نارینه که ټول مونږ چی پوهیږو و دی په افغانان مونږ چی رارسیدلی دی نه وخت دی د اوس آیا ــ2
 افغان هم بیا سره سره دوام د جګړو اوږدو د لسیزو څلور د چی کی لوبو سپورتی په ؟یو لرونکی استعداد ښه د

 کیږی، نومول پاره د ګټلو د جایزو لوړو د مو ماشومان ،ګټی جایزی مو مندان هنر ،کوی السه تر بریاوی لوبډلی
 کی وطنونو بیلو بیلو په مو ځوانان او راځی کی قطار په څیرو نړیوالو نوموتلو مود ژورنالستان او لیکواالن ادیبان،

 کی ډګر سیاسی په څنګ تر نیکنامیو او بریاوو ټولو دی د خو. ځلیږی غوندی ستورو د کی ساحو بیلو بیلو په
 هغوی د او ټیټوو سر پاره د غالمی د غالمانو خرابکارو د ټولو تر او سپکو ټولو تر د سیمی د چی یو ناتوانه دومره

 .رسوو زیان ته عظمت تاریخی وطن خپل د قومانده په
 د څیر په دوری د جهالت د کی افغانستان په او ده پیښه سنګسار د میرمنی افغانی یوی د یوه چی پیښی دواړه دا ــ۴

 همدی او زمانه همدی په بیا بله او راښای نمونه لوړه ټولو تر کرکی او وحشت د کی پیړۍ روانه په پوهی او علم
 افغانی یوی د رودلی، شیدی مور افغانی یوی د هم هغی چی ده کیسه بریاوو د منصف مریم میرمن د کی وخت

 یی کار او کړی یی کړه زده ،کړی ژوند کی یال چاپیر انسانی یوه په یی څنګ تر دی د خو خستیا یی تربیه کورنۍ
 انسانی عالی یوه نه حالت بد ډیر د سره هلوځلو سالمو په انسان د چاپیلایر هر چی وښای را دا ته مونږ دی کړی
 توګه دی په شاعر پښتون یوه چی شی رسولی ثبوت په راته فرموده دا الشان عظیم قران د او شی اوړیدلی ته حالت
 : کړیدی ترجمه
 (پخپله حالت خپل بدلوی نه چی څوک ــ قوم هغه د حال بدلوی نه هم خدای) ترجمه

 کار مشکل دومره تغیر دا. ورکړو تغیر سم غوښتنوسر د زمانی د ته ځان او راولو تغیر کی ځانونو په چی راځی نو
 تکمیل او ترمیم سره نیتۍ نیک په بل یو کړو، تحمل بل یو ،ومنو بل یو چی غواړی دا نه مونږ له یواځی دا دی، نه

 په وطن خپل د ځانونه ټول وغزوو، ور الس اخالص او مینه په ته بل یو ورغوو، بل یو ځای په تخریب د کړو،
 د توګه دی په او لټوو و کی لوړۍ سر او بادۍآ په وطنوالو نورو او وطن د ګټی خپلی ټول وګڼو، لومسؤ وړاندی

 .لمانځو و سره شریکه په بریالیتوبونه افغانانو ټولو د څیر په منصف میرمن د او ونیسو مخه سنګسارولو
 پای


