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 ۶۱/۳۰/۶۳۶۱         انجنیر سلطان جان کلـیوال

 ه رخندې خــبرد شهیدي فـ

ټولو  دنیټه د افغانستان د ژوندانه په ټولو چارو کی د ناکام دولت او د دنیا  ۶۱کال د مارچ د میاشتی په  ۶۳۶۲د 
ملتونو په منځ کی  د یوه باغیرته مګر بی اتفاقه افغان ملت په زړه یعنی پالزمینې کابل کی چی د افغانستان په ټولو 
ښارو کی د پوهی او علمیت له مخی لومړی مقام لری، د نورو وحشیانه اعمالو تر منځ یوه داسی د وحشت نه ډکه 

ټول تیر شوی تاریخ کی یی مثال او نمونه څوک نه شی میندلی. په په افغانستان  معاصر پیښه را منځ ته شوه چی د
دی پیښې سره زمونږ د خلکو د ذهنی ناروغیو اندازه ټولی دنیا ته ور څرګند شوه او د ستر رحمان بابا دا وینا چی 

 ویل به یی:
 دین یی دام دی د نیا په الر کی ایښې
 پری را اړوی وحشیان د مخلو قات. 

ورو او ن میزی له کبله د شهیدی فرخندی کورنۍ، ټولو افغاني خویندوغه اثبات ورسوله. زه د دی په مکمله توګه پ
دردمندانو ته صبر او اجر غواړم او دا زیاتول غواړم چی تر څو پوری چی دا سالم په مقدس دین باندی د بی باوره 

ادو ګرانو السونه د افغانانو او نورو ټولو سوداګرو مرشدانو او بی دینه دینی عالمانو او د پیرانو په جامه کی د ج
مونږ  بلی ته به مسلمانانو د ژوندانه له چارو نه لنډ نه شی، داسی به ډیری پیښی بیا هم تکرار شی او دیوی ورځی نه

 او د تمدن د نورو دینونو او مذهبونو پیروانو ته وحشیان د دوی د ضد اسالمی او ضد انساني اعمالو له کبله د دنیا
دهغی ورځی د راتلو په امید چی د دنیا ټول مسلمنان او په خاصه توګه مونږ افغانان د  ور معلوم شو. انضد بنیادم

ه دا هم د همدی ترخی پیښې په مناسبت یو داسی بینا سترګو خاوندان شو چی حقیقت و وینو ، ویی پیژنو او ویی وایو.
 درنښت کلیوال په  . ی کومقطعه شعر تاسو آغلو او ښاغلو ته وړاند

 
    مـا تـش مالء ته دا خـبره وکـړه
    چی تعویذونه خو جوګـیان کوی
 قـرآن خو نه دی د جـادو د پاره

 کـوډې جـادو خو کـوډ ګران کوی
 مـالء صاحـبه! دا ګـنــاه ده مـکـړه

 ـالم کې نـاروا ده مـکـړهدا پـه اسـ
 کوډګر د خدای ج او پیغمبر دښمن دی

 دآ ډیــره ســتـره اشـــتـبـاه ده  مــکــړه
 چې د قـرآن په عظـمت قـایل وی

 هغـوي جـادو د شـیطان کـار بـولې
 چـې د اســالم پـه تـقـدس آګـاه وی
 هـغـوي دا کــار د کــفر الر بــولې

 ه پوهـیږیته خـو مال یي تـر مـا ښــ
 ېولـې د خـدای ج کالم غلط کارو

 په آخـرت به دی ځـواب څــه وې
 ولـې دا دیــن لـکـه آفـت کــاروې

 مـالء په دی خــبره اور واخـســیتـه
 هـر یـو ویـښــته یی قـهـر قـهـر شولو
 بـس د تـکـبـیـر نـاره یي جـګـه کـړله

 راټـول پـه دی نـاره ټـول شـهـر شـولو
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  ارې کـړی اي مؤ منو خلکومـالء نـ
 دغـې جـنـۍ د خدای ج قرآن و سیزه

 ولـــئ پـه کـاڼو دا کـا فـره جـنـۍ!
 د غـې بـې دیـنــې ټول جـهـان و سـیزه
 خـلـک راټـول شول کـاڼـو خښـــتو سره

 زمـا پـه سـر ېي  ګزارونه  پیــل کـړل
 چـا پـه لـرګـو او پـه ډانګـو و هــلــم

 چا ســوکونه پـیــل کړل چــاهـم لـغـتـې
 یـوه شــــیبه کـــی ېي ټـوټـه ټـوټـه کــړم

 ېلـکـه پـســه چـې شــرمـښــنان څیری کـړ
 ټـول انـدامـونه مـی پارچه پارچه شـول

 لـکـه حـیــوان چـې قـصـابان څـیری کـړې
 یـوه مـوټـر زمـا پـه سـر و خـیژاو

 بـل مـې پـه مــاتـو هــډو تیــل وا چول
 دریــم بـیــا اور را بـانـدې و لــګــاوه

 بل مـې سـکاره سـین ته په بـیـل واچول
 ال د تـکبیـر نارې غـوږو ته راتــلې

 چـی سـوځـیدمه د شـیطان په اور کــې
 هه وــوی نــــیـوه شــیـبه ال تیـره ش

 روح مې آرام شــو د جانان په کورکی
 د اور لـمبـو هـومـره ســیزلې نه یـم

 لـکـه فـتـوآ چـې د مــفــتـې و ســومـه
 کـاڼـو هـم دومـره زخــمــې کړې نه یم

 ضـې و سـومهالــکــه انـصــاف چې د قـ
 د جـادوګـر مـالء نـارې  د تـکـبیـر

    او د مـفــســـد قــاضــې ړنـده فـیـصـله
 د جــهــالـت د آس دا دوه غــوږونـه

 لهپــه حـقـیقـت کـی ده یــوه فـیـصـ
 لـه نـاپــوهـانو مې ګـیله نشــته دی

 خـو دی پـو هـانـو ته حـیـــرانه یــمه
 خداې ج سره جنګ او له بنده کړی ویره

 دې رهـــبـرانــو تـه حــیرانه یــمه
 سـره یم« ناهـدې»اوس دلتـه ناســته 

 سره یم« رخشــانې» د سـنګـسـآر شـوی 
 ورځ د حســاب ته انـتــظـار کــاږو

 ســوال او ځـواب ته انـتــظــار کاږو
 د عـدالـت ورځـې ته شــپـې تیــروو

 شــیبې تیروو. بهد خـدای ج انـصـاف ته 
 پای
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