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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ی :ليکوال ه                       عمر نيم  ٢٧-٠٢-٢٠١١  ني
 

 د کابل بانک پېښه
  

َاْشَهُد َاْن الَّ ِاَلَه ُهللا َو َاْشَهُد َانَّ ُمَحّمدًا َعْبُدُه َو 
 َال ِالَه اّال اُهللا ُمَحّمُدالّرُسوُل اُهللا   َرُسْوُلْه

  َال ِالَه اّال اُهللا ُمَحّمُدالّرُسوُل اُهللا
 َانَّ ُمَحّمدًا َعْبُدُه َو َاْشَهُد َاْن الَّ ِاَلَه ُهللا َو َاْشَهُد

 َرُسْوُلْه
َاْشَهُد َاْن الَّ ِاَلَه ُهللا َو َاْشَهُد َانَّ ُمَحّمدًا َعْبُدُه َو 

 َال ِالَه اّال اُهللا ُمَحّمُدالّرُسوُل اُهللا   َرُسْوُلْه

  َال ِالَه اّال اُهللا ُمَحّمُدالّرُسوُل اُهللا
ُد َانَّ ُمَحّمدًا َعْبُدُه َو َاْشَهُد َاْن الَّ ِاَلَه ُهللا َو َاْشَه

 َرُسْوُلْه
َاْشَهُد َاْن الَّ ِاَلَه ُهللا َو َاْشَهُد َانَّ ُمَحّمدًا َعْبُدُه َو 

 َال ِالَه اّال اُهللا ُمَحّمُدالّرُسوُل اُهللا   َرُسْوُلْه

  َال ِالَه اّال اُهللا ُمَحّمُدالّرُسوُل اُهللا
ْشَهُد َانَّ ُمَحّمدًا َعْبُدُه َو َاْشَهُد َاْن الَّ ِاَلَه ُهللا َو َا

 َرُسْوُلْه
  

و اوازونو کې اورېدل» عمر«دا هاغه الفاظ دي چې د ُسلېمان  مخې ته مې عجيبې او . د تيليفون نه مې مسلسل په 
ه د خلکو . غريبې صحنې و درېدې و ته ودرېد چې د يو ال وارثه الش په تو کله به را ته د هغه غوڅ غوڅ بدن ستر

و تر  و ستر و ډکه خوله ستر من پروت دی او الروي ورته د شهادت د کلمې تلقين کوي؛ کله به را ته د هغه د سل
ښتن ته سپاري؛ کله به را ته د هغه غزونې نېغې مخې ته و درېدې  و الروو په کِلمو روح د روح  ته کېده چې د 

و مسلمانان ور ته کِل ې چيچي او  مې وايي چې ساه يې په آسانه و خېژي؛ کله به را ته چې د درد له زوره خپلې شون
ه ه او کله  تنې هم د ذهن په پرده تېرې را . د بم په لمبه د هغه سوی مخ مجسم شو او کله  د دې سره سمې مې دا پو

ه کار دی؟ ُسلېمان خو ډېر مون : تېرې شوې چې ه پېښه به ور ته شوې وي؟ د معارف د کارکوونکو سره د چا 
ه وخته لمون کوي، بيا ُذ ول پن ه حق دی؟ ياره دا زمون خلک خو  اره او قران خوان دی په هغه د چا د مرګ 

  ...پرې چا دا ناتار را ووست؟ 
رې شوې او زما . ،،...او ئ الال په کابل بانک حمله شوې ده، ُدعا را ته کو٫٫ او د همدې سره د هغه خبرې هم نيم

په دې کلماتو اورېدلو مرګ ته د . ،،ئبخښنه را ته و ک٫٫:  نه وروسته به يې ويل چې،،...او٫٫ايي د . سوچونه هم
نده شوه ر ه تياري ما ته  آخري خبره يې د تشهد کلمه او د پالر او مور نه د ُدعا او ! ومره د ايمان مرګ. هغه بشپ

تل ؤو ه و ويلې، د تيليفون سکرين ته مې کتل او  ملې مې بند تيليفون ت،،!ما بخښلی يې، اهللا دې مل شه٫٫! بخښنې غو
ه خدای پاماني. مې پرې لوستل٠.٠٨ بس همدا اته ثانيې وصيت؟ تا ته خو ما درويشت کاله د زړه وينې در ! ډېره لن

ې وې ادۍ کرلې او رېبلې، ال خو مې نوې نوې ستا ! ډېر په نيمه الر دې پرېښودم! ک تا ته خو ما په زړه کې ډېرې 
ې وې، ته به هم ُمسکی شوې، د کوژدني خ و کې .  به دې و ويل،،نه نه الال، زه ال تعليم کوم٫٫برې پيل ک ستا په ستر

ېره کې د خورې ورې خندا نه به ما ته ستا هيلې هم معلومې شوې آخر زه يو . پرته حياء به هم ما و لوسته او ستا په 
ادي هم نه وه ليدلې، ما تاسو  ای شوه او په خپله مې هم د پالر وم، ما ال ستا يوه  ه ډوډۍ در نه ک ه خې ته هم په م

ی نيمه خوا پرېښودم ولې په تا . ژوند يو ارمان ال نه ؤ پوره او تا بيا د واره نيم يرتوب هيلې  ما د خپل سپين 
لې وې   !پورې ت

ه شی نه وي شوی؟٫٫ تنه م-،،تا ته ويمه، په هلکانو خو به  کان و خوړ د سليمان د مور په دې پو ْأْم، په ٫٫. ې 
کارېدې لکه چې ،،نو دا بخښ دې چا ته و ک او دا ترور ولې يې؟٫٫. ،،هلکانو، نه نه  ما ته دا خبرې بيخې داسې 

وري ولې . وک خوب  ې مې و غ واب ويلی وي او چې ستر ه  زما هي په ياد نه ؤو پاتې چې ما به سليمان ته 
صادق، حارث دواړه د هغوی د مور، دواړه خويندو او . ې په دواړه السه نيولی ؤنو دېوال ته ناست وم او تندی م
تيا ؤو هماغه مې ور . وريندارو سره را ته والړ ؤو ه ر ه او چې  د تور سرو د ژړا زوږ زما د همت متره تازه ک

ې پ. ته و ويل ان لور الري د  ه و وتل او د کابلبانک د مخابراتو د  ېهلکان دواړه په بي ې ک ان . ه لور يې من
بچيانو مې نه پرېښودلم چې د سليمان مخې ته الړ شم خو آخر زما په سينه کې هم د يو پالر زړه . مې وتلو ته تيار ک

په الره مې د دې سوچونو سره چې عزيز خو هم د سهار په چايو و . درزېده، ما هم ور پسې د کابلبانک الره و نيوله
لور ويل چې د سليمان سره د  ي، د رې شاه مرد خان او د تاالش د  ستاژ د پيسو د اخيستو د پاره کابلبانک ته 
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ار نه د خلکو د روان سېالب سره په ډغرو وم ار نه په . الري په سرک د  وک پياده د  وک سواره  ول خلک 
و،  رو، رې ې وه... تېښته ؤو، رکشو، مو ار ته شا ک . ان ته د وتو الره و موندلهبس هغه نر ؤ چې چا به . ولو 

ار خوشې وم ار نه په وتو وه او يوازې زه لکه د لېوني مخ په  ېلفون و ک. وله ُدنيا د  هغه نمره «د . عزيز ته مې 
ي ې ده اوس الس رسی نه ور ته کې ه» چې تاسو ډايله ک اوس کله د کور په ان کې . واب مې تلوسه دوه چنده ک

ورم، ک ې جنازې  م او غبر ر ولوم، کله روغتون په روغتون  ې را  و ر  ي له د کابلبانک په دهلېزونو کې د خپل 
ه شي ۍ غو ر په هارن مې د تصور ل ي را ب وهم چې د مو . کله مې يو او کله بل ته د وينې ور کولو د پاره لستو

لور الري کې مخ  مپه همدې اندېښنو کې د پوليس د رينجر سره د مخابراتو په  زه او دوی سم په سم . په مخ و درې
ل،،کاکا چرته غاړې ته شه، ډزې دې چې ژوبل نه شي٫٫. را و رسېدو ای نه يې .  يو پوليس را ته ک او چې د هغې 

م او نور يې پرېښودم م نو د درزيانو په کوڅ يې ور برابر ک ېد. را روان ک ی و شرن ين ل ما . بيا د تيليفون  دا 
کارېدلته د موبايل په . او چې تيليفون مې واخيست نو د عزيز غ مې تر غوږ شو.  سکرين دوه تصويره تت تت 

ل. »هو زه هم ور پسې را غلی يم«. »...الال سليمان « ېو تر مخ پيدا ک دهغه په . او په نښه پته مو سره د المونيم د ه
ه لمده شوه ېدلې وه خو زما خوله ل ر ورنوفې، شلکا، کالشينکوف. مخ هم د غم لمبه  لکه د شين اسمان د تندر ... ې، 

ېدلې ن ه کوله چې د کابل بانک دروازې و . ک ېدل او مون پالر او زوی ه دکانداران د دېوالونو شا ته د ډزو نه پ
وندې ُسليمان يې په ُدرشل پښه را واړوي مکه يې هم . ورو،  ولېو نيولې وه،  لور الرې فضا سرو  د مخابراتو د 

ه،،نور يې وېشتل او زه يې را و ايستلم٫٫د . ه شوې وهسر ه ک تنه ور لن مون اوس ډېر .  په جمله غفران د عزيز پو
هره شېبه د يو بد خبر د اورېدو . زمون اندېښنه ورو ورو په يقين بدلېده. کو و ک خو د سليمان تيليفون نه مخ کېده

ر سايکل هاغه دی د بانک مخې ته والړ دیالال، د سل٫٫ -انتظار ؤ چې د صادق زن را غی  او بېرته يې ،،يمان مو
يليفون. غ بند شو ېلفون ډېرې وسې کولې خو لکه چې نور نه چرته هغه ؤ او نه يې    .مون اوس د سليمان په 

کته پورته لکه د سودايانو تلو را تلو چې عزيز په موبايل کې و ويل  ه کې   ال سره و همن، سليمانه، ال٫٫مون په کو
ه ه يې؟٫٫ما ترې د . ،،ې ه او هغه را ته همدومره و ويل ،،ن تنه و ک و او زخميانو کې پروت يم، « پو زه په م

خبره د شل باندې يوولسو نه دولسو او . او اواز يې قطع شوئ» بس هره لحظه د مرګ انتظار دی، ما ته بخشش و ک
ول زما په زړه ور ننوزي او د دولسو نه دولس نيمو بجو ته و رسېده، ډز ه سات په سات زياتېده داسې لکه چې هره 

يکره مې وزي  لکه چې سليمان -د تور جمپر يو هلک يې په امبوالنس کې واچاؤ. الال، زه شفاخانې ته الړم٫٫. له 
يل.  د همدې خبرې په ختمېدو د صادق خبرې هم بندې شوې،،ؤ يليفون پسې  يفون کاؤ خو نور ما د سلېمان نمبر ته په 

اه جواب را کاؤ يليفون کېده او نه دست ونو ژوندو شهيدانو د . نه  ه او نورو په لس هره شېبه لکه د کال اوږدېده، مون
ېدو چې زما نمبر د سليمان د  ر کابلبانک د وينو د حمام نه د خپلو قربانيانو د تر السه کولو په هيله سروالي بروالي 

يالال٫٫نمبر سره مخ شو  ی يې نه معلومي ي خو س ي، خلک ويشتل کې ر ه، ته يو ٫٫، ،،، دلته يو پوليس  ه 
ي کېنه واب بيا اړيکه پرې شوه،،ديوال ته يا په يو کـُنج کې  ولېو .  او په همدې سوال  وخت تېرېده او د سرو 

لی . يوه بجه شوه. باران د يو سات نه بل ته تېزېده و اوبو وين ان په س ؤ په زړه مې سخته يخني ننوته او د ما چې 
ته تنو . عزيز ژبه نوره د وچوالي نه په خوله کې نه اوو بس د يو دېوال نه آ خواته مو عزيز د مرګ او ژوند د پو

رېوان ؤ او زمون هې الس نه ور رسېده ې، د .! سره الس او  د کابلبانک د سرو وينو د ډن نه د باروتو تور لو
ردونه  ونه اسمان ته ختليښو شنه  ماليکو ته به يې د هغوی د وينو د تويېدو د هغه . او د سپکو او درنو ډزو غ

و او لمبو په دې کاروان  ی ؤ او مون د فساد د اور د لو شک ثبوت وړ چې په انسان يې د هغه د خلقت نه د مخه ک
ې مو خپل روح د همدې لمب و ه د روح مالک ته پسې پورته او پورته کتل لکه چې هغه د زړه  و په بدر و او لو

تنه . سپاري يليفونونه کول او زمون نه يې د سليمان د ور وستلو غو هلته يې خواخوږو له کوره په بې صبرۍ بيا بيا 
خو سليمان اوس د مرګ د استازو مېلمه ؤ او مون سره د هغه د السونو او پښو د سمولو . په ژړا او غوغا کوله

يلېفوني اړيکه و شوه او کله نه، او د هرې دويمې . اختيار هم نه ؤ په دې من من کې به کله کله بيا د سليمان سره 
ښونه ناکام شوي ؤو و بې . اړيکې پورې به زمون د اړيکو نيولو لس اته کو دې اوږدو ناهيلېو او تر من يې لن

ول د سل ۍ کمزوری اعتباره هيلو او د مرګ د ډېر او د ژوند د ل امکان بې ان ۍ په  يمان په ژوند زمون باور 
ولو د کشر نه مشر هلک دی. حارث زمون نه بېخي هېر شوی ؤ. کاؤه د هغه نه د چا تمه وه چې دا . هغه زمون تر 

ی يې هم قوت ته حيران . ورکه به هغه الس ته را وړي کاره کوي چې س خو قدرت خپلې کرشمې په داسي هنر 
کال ته ه ويشت دقيقې د هغه په دې کال چې . شي او هم  ، د يو ،،الال سليمان مې کور ته را وړ٫٫يک يو بجه او پن

کون سره مخ شوم ي او له بل لوري يې د . بل را  ؟ د دې ! اندېښنه،،وړلو٫٫له يوې خوا يې کور ته د رسېدو خو
ه الړې او د سرک د بانک تر مخ خلک په وينو و ل. سره د بانک مخې ته يوه لويه چاودنه و شوه رې له من مبېدل، مو
پلېو پ شو و، او جامو او  ه ال دبانک د بې وسلې ُمشتريانو او بې دفاع مامورينو په وړاندې. مخ په وينو، غو  ج

ولېو  هماغسې توده وه، ډېری خلک ال د بانک په ُغرفو، دفترونو، دهلېزونو او تشنابونو کې د اسالميت د مدعيانو په 
يکه دارانو او د ملت په سر د نازلو ميرغضبانو له له يوې خ وا وار په وار د مرګ د کومي تېرېدل او د بشريت د 

واښ سره مخ ؤو منتظرو ميندو او خويندو ال د خپلو عزيزانو د رات الرې په بې . وېرې له بلې خوا د مرګ د 
ولېو کې يوازې ارلې، سرتورو سرونو او د ُدعا السونو ال په  تهصبرۍ  ښتن د دربار نه د خير برخه غو زما .  د 
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ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

مرۍ د خپل بچي د ژوند د اندېښنې سره سره په دې هم بنده بنده کېده چې يو نا خبره غافل مازې د يو تور ُمال په 
انو په قتل جنت غواړي چې کله هم ساه ور کوي نو په ونو مظلومو بنده   يې ،،ال اله اال اهللا٫٫مجهوله فتوا د هغو لس 

ازې کولې چې و مې ليدل چې سلېمان د خپل کور .  ته سپارياهللا زما په غوږونو کې ال د قربانيانو د تشهد زمزمو ان
ما يې . تر مخ د پېښې د شهيدانو او زخميانو په وينو په رن جامو کې کله يو او کله بل خواخوږي په زړه پورې نيو

ې، دی مې کې توې ک و او رو ته پرېښود او ما مې د فاميل سره د زوی د دوهم بس په ژوندي ليدلو د خو   مل
  .ژوند خو شالي او د ملت د ژوبلو او قتل شوو بچو غمونه ژړل

ه  ر ٫٫ُسليمان خو قدرت د مرګ د استازو د قصاب د پنجو نه بچ ک خو د هغه د ژوند  په يوازن پان شمشاد مو
ه يې د جن او وراني  يې د افغانستان د خلکو د مال، حيثيت او س،،سايکل ه او په دې تو ه ک منانو خوله پ يتوب د

 .د پروژې دوهم اړخ بشپ ک
 

  پای
 

  


