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 ۱۶/۰۲/۲۰۱۵         خوځون فریدون

 شھادت ویاړلی انګٻزې اغلې د
 

ننګرھار نن بیا د ویر پھ جغرافی شوی دی. د خلکو 
رښتینی غږ خاموش شوی دی. ننګرھار نن خپلھ 
یوه اصیلھ لور لھ السھ ورکړې ده. ھغھ ھم پھ یوه 
ناځوانھ او بزدالنھ برید کې. اغلې انګٻزه شینوارې 

 د ننګرھار پھ ځانګړي ډول د ښځو واقعي غږ و.
ھغې پھ سختو شرایطو کې مبارزه پیل کړه. لومړی 
د قلم پھ ژبھ. ښھ مې یاد دي، یو مھال یې اپریدۍ 
تخلص کاوه. لیکنې او شعرونھ یې زما پھ څٻر ګڼو 
خلکو لوستلې. اپریدۍ یو مھال د شاعرۍ یو روښانھ 
نوم و. د ښځو د حقونو او مدني چارو لپاره یې 

ریبیون نھ یې غږ مبارزه کولھ. یو مھال د کلید لھ ت
 راپورتھ شو. ګڼ مینھ وال یې درلود.

کلھ چې د والیتي شورا د ټاکنو مھال شو؛ نوم یې پر انګٻزې شینوارې واوښت. د خپل ھماغھ محبوبیت لھ مخې چې 
د خبریالۍ او شاعرۍ پر مھال یې ترالسھ کړی و، پھ اسانۍ والیتي شورا تھ الر ومونده او دا چاره دوه ځلې تکرار 

 ه. تر دې چې د ھٻواد دښمنانو ونشوه زغمالی او د دې رسا غږ د غلي کولو لپاره یې ا قدام وکړ.شو
د ھٻواد او خلکو دښمنان پھ خپل دې بزدالنھ عمل کې بریالي شول. اغلې انګٻزه یې د تل لپاره غلې کړه؛ خو د ھغھ 

ھ غٻږه کې پھ سلګونو او حتی زرګونو پیل شوې مبارزه او د غږ بھ غلی نھ کړي. بلکې اوس زموږ ټولنھ پھ خپل
انګٻزې لري. خدای دې زموږ ھٻواد نھ بې انګٻزې کوي. خو اغلې انګٻزې شینواري ځای بھ د ډٻر وخت لپاره تش 

 وي. ھغھ د پښتني ټولنې لپاره یوه نھ جبرانٻدونکې ضایعھ ده.
 ل ځان ثابت کړی و.د نوموړې پھ شھادت ټول افغان ملت خپھ دی. ځکھ نوموړې پھ واقعي توګھ خپ

 
 چې پٻدا شوې تا ژړل خلکو خندا کړه

 داسې مړ شې چې تھ خاندې خلک ژاړي
 

او دقیقاً ھمداسې وشول. د انګٻزې شینوارې پھ مړینھ نن ټول پښتو قام ژاړي. خو نوموړې خاندي. پھ خندا لھ دې 
ه کمزوري شوي دي. حتی لھ نړۍ نھ بلې ھغې تھ پل اخلي. خپلو قاتلینو تھ دا پھ ډاګھ کوي، چې ھغوی څومر

 انګٻزې شینوارې سره یې د مخامخٻدو وړتیا نھ درلوده. ھغھ یې پھ ډٻرې نامردۍ سره شھیده کړه.
خو ھغھ پھ دې خوښھ ده، چې د ملت او ھٻواد د خدمت پھ الره کې یې د شھادت سپٻڅلی جام نوش کړی دی. 

اع تھ سر نھ دی ټیټ کړی. ھغھ ټول عمر پټ مخ ھٻڅکلھ یې خیانت نھ دی کړی او د خدای لھ متاع یې بلھ مت
 مبارزه وکړه؛ خو لھ دې نړۍ نھ پھ جګو سترګو او سپین مخ الړه.

زه د اغلې انګٻزې لھ نامھ او فعالیتونو سره لھ ډٻر مھالھ اشنا وم. یوه ورځ مې پھ کلید کې ولیده او یو ځل بل راسره 
 رې ترې لرم. یوه لھ حیا ډکھ پٻغلھ وه.پھ یوه میاشتیني ورکشاپ کې یو ځای وه. خوږې خاط

د ھغھ لھ ټپي کٻدو وروستھ مې ھڅھ وکړه، چې د نوموړې د درمنلې لپاره خپل وس رول ادا کړم. د نوموړې لھ ټپي 
کٻدو یوه ورځ وروستھ د حکومت اجرایوي رییس لھ بھرني سفره کابل تھ راغی. پھ لومړي فرصت کې مې ورتھ د 

ٻدو وویل. د ھغھ ھدایت دا و، چې زه ورشم لومړی یې پوښتنھ وکړم او پھ دې اړه وپوښتم انګٻزې شینوارې د ټپي ک
 چې اجرایھ ریاست ورتھ څھ خدمت کوالی شي.
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کابو لس نیمې بجې سردار محمدداوود خان روغتون تھ ورغلم. د ذبیح هللا زمري پھ ګډون څلور تنھ یې د خونې مخ 
مرغھ، لھ اغلې انګٻزې سره مې لیده کاتھ ځکھ ونشول، چې ھغھ پھ کوما تھ والړ ول، چې یو یې ورور و. لھ بده 

 حالت کې وه او وضعیت یې ښھ نھ و.
لھ ښاغلي زمري مې وپوښتل، کھ دلتھ څھ تھ اړتیا وي او یا دا چې بھر تھ ولٻږدول شي، ستاسو غوښتنھ څھ ده، چې 

وینې تھ اړتیا ده. ساعت وروستھ د اغلې  موږ یې پھ اړه اجراات وکړو؟ د ھغھ ځواب دا و، چې دمګړۍ یوازې
انګٻزې لومړني عملیات ول، یوه پښھ یې ترې پرې کولھ. د وینې لپاره ټول تدابیر نیول شوي ول، د وینې لھ مرکزي 

 بانک نھ د وینې امر ورکړل شوی و.
دفاع وزارت سره  بیامې ھم لھ ھماغھ ځایھ پیغام ډاکټرصیب عبدهللا تھ ورساوه، ھغھ د عامې روغتیا وزارت او

 خبرې وکړې، چې د نوموړې د درملنې لپاره ټول امکانات پھ کار واچول شي.
خو بھر تھ د لٻږد لپاره یې ښاغلي زمري وویل، چې نشي لٻږدٻدلی. ډٻره سوځٻدلې ده، پښې یې ھم باید پرې شي او 

 متو یو.وضعیت یې نازک دی. دا ژمنھ مې ورسره وکړه، کھ بھر تھ د تګ جوګھ شوه، موږ چ
خو د انګٻزې لھ اروا بښنھ غواړم، چې پھ ژوندون مې ورتھ یو خدمت ونشو کوالی. ھغھ دا و، چې د والیتي شورا 
غړي ذبیح هللا زمري رانھ د شنبې پھ ورځ ماسپښین وغوښتل، کھ باګرام تھ د اغلې انګٻزې د انتقال پھ برخھ کې 

 ورسره مرستھ وکړم.
د اجرایوي رییس د دفتر مشر تھ وویل او رسمي درخواست مې ورکړ، څو لھ  د ټیلیفون لھ بندٻدو سره سم مې

 ایساف سره لھ اړوندو الرو پھ تماس کې شي.
ورپسې مې اجرایوي رییس ھم خبر کړ. د ھغھ ټینګار ھم دا و، چې لھ ھرې ممکنې الرې او ھر څھ ژر د نوموړې 

 د انتقال پھ برخھ کې لھ ایساف سره اړیکھ ونیول شي.
ساف لھ قواوو سره تر اړیکو وروستھ د ھغوی ټینګار دا و، چې دوی پھ سردارمحمداوود خان روغتون کې ھر د ای

څھ امکانات لري، کھ اړتیا شي دوی کوالی شي پھ ھماغھ روغتون کې یې درملنې تھ ورشي. مګر زموږ استدالل 
ندې ونیول شي. د یکشنبې پھ ورځ دا و، چې پھ باګرام کې د بھرنیانو پھ مجھز روغتون کې کھ تر درملنې ال

 رخصتي وه او د شپې ناوختھ یې د نوموړې لھ مړینې خبر شوم.
د دوشنبې پھ ورځ سھار مې د وزیرانو شورا لھ ناستې وړاندې پھ دې اړه ډاکټرصیب عبدهللا تھ وویل، لھ زړه پرې 

 خواشینی و او د وزیرانو شورا پھ پیل کې یې ھم پھ دې اړه خواشیني وښوده.
دا دې د افغان کالھ وروستی غم شي. پھ دې ستر غم کې موږ ټول شریک یو. د ھغې کورنۍ او دوستانو تھ دې رب 
جمیل صبر ورکړي. اغلې انګٻزه دې د جنتونو سرداره شي او هللا دې پاک دې د ھغې او نورو افغانانو قاتلین 

 وشرموي.
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