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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 30/11/4312 عیمینابراهیم 

   

 دت ورساوهاپتیال یي هم په شه
 

نن مازدیګر مې په ډیره خواشینۍ یو دردناکه او غمجن خبر ولوست. خبر دومره غمجن کړم چې څو څو ځلې مې د 
ته والړه  وپتیال څیره سترګ. همدا شیبه مې د اروښاد ووایهځان سره په لوړ ږغ ژور نفرین او لعنت پر قاتلینو باندې 

 ده.
( کلنو ګران هیواد، افغانستان ته والړم. څو ورځي مې په کابل کې تیري 40زکال د وړي په موسم کې پسله ) 4313د 

کړی، وروسته مې د خپل اروښاد پالر د لیدلو له پاره د کندهار د سفر هوډ وکړي. د پالر او نورو دوستانو د لیدلو 
( کتاب د لیکلو له پاره مواد راټول کړم. دا چې کتاب د ښځو د ژوند په او ال ګلونه سوخي) برسیره مې غوښتل چې

تړاو وو نو ځکه مې د ښځو زندان او د نورو اړوندو موسیسو د لیدلو تکل درلودي. په پروګرام کې مې هوډ درلود 
 .د اطالعاتو او کلتور ریاست وګورمچې د کندهار والیت 

 
د اطالعاتو او کلتور ریاست ته ورغلم. د مامورینو څخه مې وغوښتل چې غواړم ریس صاحب  په یوه توده غرمه کې

ووینم. کله چې د ریس صاحب کوټې ته ننوتم ، د انتظار څخه لیري مې پر یو ښکلي، پر ځان باورې او د ټینګ عزم 
ه پټ وه، مګر دلته حالت بل څه ریسان ښه چاغ او په غوښه خاوند ځوان باندې سترګې ولګیدي. په تیرووختونو کې ب

، داسې راته څرګنده شوه چې کلونه کلونه سره انډیواالن وو. ډیر خوږ بانډار په ډیره مینه یي روغبړ راسره وکړي وه.
 مو وکړي. زما د غوښتنې سره سم یي د خپلو مامورینو په مرسته د موسیسې د مختلفو برخو انځورونه راته واخیستل.

و چایو ترخشنو یې راته ډالۍ کړه او د اړوندو موضوعاتو په تړاو یي ښه کره معلوماتونه راکړه. د ښه  نهڅو ښه کتابو
تر څښلو وروسته مو د خدای په امانې سره وکړه. د ارواښاد پتیال صاحب لوړو اخالقو زما په زړه کې ځای ونیوي. 

چاپ  په واسطه خپل دوه یدا کړه چې د یو دوستل مې موقع پکله کله مې په فیسبوک کې سالمونه ورته لیږل. تیر کا
 ور ولیږم. هشوی کتابون

 
په والیت کې کار کاوه، د پتیال صاحب د عالي انساني خصوصیاتو، د هیواد او ولس او د کندهار یو دوست مې چې 

 ټول والیت هم د کار سره د مینې او عالقې په تړاو ډیرې کیسې راته کړی دي. هغه وویل چې که مبالغه ونه کړم، د
 کارونه د پتیال صاحب پر اوږو دي.

 د ټینګ عزم او ارادې خاوند وو. د هیواد او ولس سره یې لیونۍ مینه درلوده. پتیال ځوان، لیکوال، فرهنګپال، ارواښاد
ر . هر ځل به ولسمشهویډیو ولیدل هیو د سفر کله چې پخواني ولسمشر ښاغلي حامد کرزي کندهار ته تللي وه، ما یي

 .چې د ټول والیت د کار اصلی سړی و، پتیاله! چیري یي؟ د دې خبری مانا داده کړیري نا
 

ه. یدا کړی وې هڅې او تالښ ماته اندیښنه پد ارواښاد پتیال د هیواد او ولس سره مینه او خلکو ته ترخپل توان زیاد
ارواښاد پتیال به د هیواد په چوپړ باور مې نه کولو چې د هیواد کورنې او بهرني دښمنان به دا پیرزوینه ولري چې 

کې زوړ شي. د نوي کال په ورځ د شاه مقصود په زیارت کې د ځانمرګې برید څخه ژوندی پاته شوو. که څه هم د 
په ډول یوازې د ځان د ساتنې غم  زنګ خطر پخوا ږغول شوي وه خو ارواښاد نه غوښتل چې د نورو واکدارانو

ر په قرباني د هیوادوالو په چوپړ کې واوسئ. همدغه علت وه چې نن د هیواد ورسره وي. هغه غوښتل چې د خپل س
د دغې  انا هلل و انا الیه راجعون. ه ډیره ناځوانې پر هیواد او ولس مین پتیال په شهادت ورساوه.پ واو ولس دښمنان

ارواښاد  ت وایم. باید ووایم چېلنډې لیکنې په واسطه د کندهار ولسونو، د ارواښاد پتیال دوستانو او کورنۍ ته یي تسلی
او د  نو او فرهنګیانو پتیال ووالاوتیال د افغانانو پتیال وو، د لیکیوازې په یوې کورنۍ او ښار پوري تړلي نه وه. پ

 شهادت دی قبول او فردوس جنت دی ځای وي. ل ولس پتیال وو. روح دي ښاد وي.خپ
 

 مړه دي د هیواد دښمنانان
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