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 کهل ګۍه د او رمنیم ريټیک د
 

 د کې مبرټسپ په الک1۹۳1 د المختار عمر ساالر، ونڅپا ولسي د او یزمر توښد د ایبیل د استعمار الويیټا ېچ لهک
 ۍوروست المختار د ېچ داوه موخه .يکړو ېالوتن ټېیټ ېچ شوه لکړور قومنده ته وکالوت نو ودرولو هړد په اعدام
 يشو ولټ را شا او خو ده د ر،څی په محشر يکوړو د ېچ يیږرس ونه ته ونوږغو انویپلو زرو ونوګلس هغو د ېخبر
 میدو او لمهک تشهد د وهی دل،یواور چا هر هلته يټک دوه هم ایب خو شوه، ېد ېد هاها او ړجو مبهارړغ. وو ناست
 ۍکخپلوا د به نه او ئکړ ماته اراده ولسونو د نه به، لهیڅکه رګم ئکړ اعدام نن ما به خو تاسو! جالدانو: غامیپ یی
 .ئکړ ېغل هکړیک تیانسان او
 

 کېلب شوه، دلیواور هړلو رهډی کې ارښ په چرچ ستیراک د ډلنیوزین د ځیوای نه هکړیک تیانسان د همدغه ۍاون رهیت
 راغلي خهڅ ایاسترال له. لکړ څک کل یی ونهږغو هڼاک بال او ېدیورس ونجهک بل تر ونجهک وی له ړۍن د یی ېازګان
 یی مسلمانان ناهیګب تنه وسځپن وچلول، ونهړبا ېباند ورونو او ندویخو په ږزمو کې جوماتونو دوو په رګتره وی
 هابو زیعبدالعز او نبي داود محمد ریانجن دیشه وی هر افغانانو دوو د. لکړ انیپټ یی نور اندازه همدغه په او هدانیش

 .شول خالونه تندي د وڼپاځور د او يټکسر نلونویچ معتبرو د ړۍن د ېسکی ۍاتلوال او شهامت د زاده
 

 .(صدیف وی لهیب لهیا کې نفوس ونهیمل ۵ په) ید برابر سره  کۍایټچ له کې خروار په ریشم مسلمانانو د کې ډلنیوزین په
 ،ېصدراعظم ېلنک رشید اته ېخپل د ولس، متمدن او يښخو سوله وادیه دغه د سم، سره خبر له ۍدیتراژ د ېول

 هر د ېچ ستلیپران يکپرڅ یداس ۍوطنپرست او ږېخواخو زغم، د ته ړۍن ېردګ یالند ۍمشر تر آردرن جاسندا
 .وي مشالونه ېالر د ،ېاندړو په وحشت د به لپاره انسان رهیباضم

 

 ېچ لیوو یی دهزغر په کېبل بللو، ونه سده یب او ېونیل قاتل یی رڅی په نورو د ېچ ده مشره ۍنړلم جاسندار رمنیم
 یی سره غمزپلو له ورغله ته جوماتونو دغو سر، په یرټیک تور او تن په ېجام ېتور ړېنومو. ید رګتره هغه
 په غهین یی آذان ځېور د ېجمع د سته،یپران تونویآ په میرکقران د یی هډغون پارلمان د ،کړې یکېشر ښکېاو ېخپل
 ۍخاموش د قویدق دوو د مهال په ولوک سره تر د مراسمو د یی کې کمل ولټ په ،کړ خپور چهک په وادیه ولټ د غهین

 . کړ تهښکرا او ندړوځ مین یی رغیب ملي خپل او هکړو تنهښغو
 

 وادیه خپل د او هکړو هګنن دانویشه په ډلنیوزین د انوليک لیو ي،ټلموځ حيیمس لنک 1۷ وی کې ایاسترال په پلوه، بله له
 ۍغمراز د سره مسلمانان له ېچ شتیوو ګۍه په ګېچر د کې څتر په نفرانسک مطبوعاتي د یی سر سناتور اسکټ هغه
 لواړین نوم په( کهل ګۍه د) یېبوا یګا د ېچ وانځ دغه کې رپ په وګستر د. لګڼو رمګ او هړپ هغوئ یی یاځ په

 انویقربان چرچ ستیراک د به ېسیپ دغه ېچ کړو اعالن ،ېشو ېولټرا ورته ېالرډ زره ونوګلس په او وموند شهرت
 انتخاب او هښخو خپله چا هر د دهیعق او نید او یژوند ال مذهب تیانسان د ېچ ودهښو وانځ يکتن ید. يکړ ېالډ ته
 .(نید یول مکنید مکل) ید
 

 په ېچ لکړ تش وکخل هغو په کې ورک په یتعال هللا د شاجورونه جنون خپل د مجرم مذهب بل د خو کې ډلنیوزین په
 پرون خو. وو نه روانیپ مذهب د قاتل د او وو شوي ولټرا خاطر په سجدو د ته رب خپل کې موجا وکپا او اوداسه

 دهللایعب غازي، ور هګستر او وادوالیه باتور وی او هکړور ليکی جنت د ته جالدانو دوو سک مذهبه هم وی کې قندهار په
 .کړ دیشه سره لویو په ریبکت ناره د یی یزکبار

 

 او ږۍهمغ ،ږۍخواخو ،ېنښب ،ېنیم د نید ږزمو ېچ نشته یاځ ېشبه او کش د اندازه، په ېهب او ېذر ېوی د
 ،کې ستمیس ميیتعل په ږزمو هک او کې روزنه او خاوره په ږزمو هک ده، کې ږمو په ستونزه ایآ خو. ید نید تیانسان
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 ړۍمل په يځوونښ او ېرسمد د ده؟یشو پخه کې ټۍب په ولوټک او وهلو او ۍنظر ګتن د یی تهښخ ړۍلم ټبنس د ېچ
 د وولسون نورو د ېچ کې حال یپداس . ضربوا ضربا، ضرب، ېچ يکیږ نیتلق ایب ایب  جمله وهی دا ته ږمو ځېور
، په، لوست یکل او نصاب ميیتعل ردانوګشا وکیمک  ورته درس ۍهمدرد او ۍبرابر د او لیپ سره ُحبًّا یُِحِب   َحبَّ
 . يکیږ ولکور

 

 ړوج يګورک هړوا هړوا لپاره انځ د کې ونوړز په انسانانو باشعوره ونونویمل د خو کهل ګۍه د او ېرمنیم ريټیک د
 وهلي بر وهلي سر ېپس حورو په جنت اليیخ خپل د تل به قاتالن زيکبار د خو شول، تور وګستر د چا هر د او
 .سيین ونه کېتور هم لهیڅکه دیشا یی به لهډوک او يځرګ
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