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 2تر 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

 
 

 

 ۲۷/۰۲/۲۰۱۵                                                                              سقیم سیدشاه

  واخیست اور جنت بیا او 
 

 مخ بل او یو د ولیکو، خوا ښۍ له کیسې شوې سرچپه ووایو، رښتیا نن کړو، پورته ګوته ځایه له ایمان د نن راسئ
 شهیدې د یې ته لکۍ غیرت د او ووېروو داړو خپلو له هغه د انسان وحشي هر خاورې دې د ونیسو، هېنداره ته

 .ورکړو اور غوندې، وېښتو ببرو د فرخندې
 

  وو، نه وو،
 

 د یې غوږو خپلو په چې خو کړه،  منډه پسې انسان په سپې. کړ پرې غوږ درڅخه انسان چې وویل چا ته سپي یوه
 له چې شي کېدای شریف هم دومره کله کله انسان چې ولوېده ته زړه یې ایله واورېدې، چیغې انسان منډه په ورڅخه

 .کوي پرې نه غوږ څخه سپي ویده
 

 وو، نه وو،
 
 کوه مه وویل، خوله خواره په مار. کړه پورته ډبره سر پر یې انسان. وو پروت ته لمر غاړه پر اوبو د مار وهلی یخ

 ځمکه پر کاڼی وښوراوه، سر انسان. شي ګرم مې هډونه چې پرېږده مې لحظه یوه وژني، هم مې یخ دا! ظالمه
 .وکړه لیکه وینو تودو ژامه ماته پر مار د او ولګېده

 
  !اې
 

 پیل غیرتۍ بې له کیسه هره مېړانې د دلته. دي ناولي سپېڅلي ټول دلته. دي شوې لیکل خوا چپې له کیسې ټولې دلته
 خلکو بیا او شوي تکرار شوي، ویل دروغ شېبه هره دلته. شوی غوښتل امان شره له انسان د لحظه هره دلته. شوې

 .دی شوی بلل کفر شین هم کول فکر یې اړه په رښتیا او دروغ د چې منلي توګه په رښتیا داسې یوه د
 
  وطن، دا
 
 وحشت، ظلم، د وا ته. شوی جوړ لپاره ورانولو د وا ته. شوې ایښودل ډبره تهداب د یې ورځ په جبر د وا ته

 دې د وا ته. شوی جوړ قهره له خدای د نارینه هر وطن دې د وا ته. دی ځای ازمایښت ورکولو عذاب او شکنجې
 پر نارینه هر وطن دې د وا ته. دی سمبول کسۍ بې او زارۍ بې وسۍ، بې محرومیت، مظلومیت، د ښځه هره وطن
 .دی مجرم ګناه بې یو ښځه هره وطن دې د وا ته. دی ظالم حواسو خپلو

 
  دلته،

 
 له ژوندیو د لپاره رضا د خدای د بنده یو خدای د ورځ هره دلته. شوی وژل نامه په اسالم د انسان یو ورځ هره

 د ورځ هره دلته. شوی کارول توګه په فتوا د مرګ د چا د ایت یو کتاب د خدای د ورځ هره دلته. شوی ایستل لیکې
 لپاره غلمان جنتي یوه د انسان ګناه بې یو ورځ هره دلته. شوی اخیستل کې ولور په حورې یوې د ژوند پېغلې یوې

 یوه وطن د نامه په مذهب د ورځ هره دلته. شوي تېرایستل خلک نامه په دین د ورځ هره دلته. شوی لېږل ته دوژخ
 د غله یوه ورځ هره دلته. کړی راکش نقاب ږیرې د مخ نجس خپل پر شیطان یوه ورځ هره دلته. شوې نړول ودانۍ
 دلته. شوی قرباني کې بدل په ژوند وروسته د مرګ تر ژوند نغد اوسنی ورځ هره دلته. تړلی پټکی ځای، پر مول
 نومونو په خدای د ورځ هره دلته. راغلې ته هرکلي تیارې د ورځ هره دلته. راغلی سپور خره پر جهالت د مال هر
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  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

 

 وحشیانو همدغو پر کتاب خدای د ورځ هره دلته. ایښی نوم ساتونکي د اسالم د ځان پر جاهل هر دلته. شوی ظلم
 .دی قیامت ورځ هره دلته. ده اخیرت د ورځ هره دلته. ویلی لعنت

 
  وي، شاهد به غر اسمایي

 
 کش لیکې کاغذونو پر شیطان جادوګر. وغوړاوه پلو ته کوډګر ناست سرته پاچا دوشمشېره د پېغلې وسې بې یوې

 ناولې وویشت، مخ پر جوګي د تاویز پېغلې کړ، نه و کار تاویز. وبرېښېدې سترګې نجسې یې بنډل پر روپو د کړې،
 د ناولې یوه شوه، پرانیستل خوله چټله یوه. راووتل څېر په ځالې د غومبسو د ورڅخه شیطانان وښورېده، ږیره
 سرې تورې اسرې بې یوه پر مخلوق وحشي او کثیف ټولو تر نړۍ د روان پښو دوو پر. شوه صادره فتوا مرګ
 حرکت په السونه شوې، پرانیستل خولې بدبویه شوې، رالوړې تندیو تر سترګې شول، کاڼه غوږونه. شول راتاو

 ډکو وینو له شوه، ووهل ځمکه پر خوله لړلې وینو په. شوې پورته چیغې وسۍ بې د مالیکې سپېڅلې یوې د راغلل،
 اسمایي د سلګۍ وروستۍ یوه وترهېده، وحشت. واړوه مخ انسانانو له خدای ونیولې، لمنې ډکې داغونو له سترګو

 صحنې دردوونکې دغې وحشت د هم غره بیا او شوې تاو لمبې اندامونو سېکه بې پر. وخته الندې ډبره لویه تر غره
 .درلود نه تاب کتلو د ته
 

 !غیرتي غیرته بې
 

 یې لمبه او وپاشل تېل قرانونو ډمباره پر کې جومات په شیلګر د طالب اجیر چې وې وهلی بال کومې ورځ هغه
 هغه ؟.ونغښتل بمونه کې کتاب په خدای د قاتل وطن دې د چې وې ویده خوب په مرګ څنګه د ورځ هغه ؟.ورکړه

 غیرت دې ورځ هغه ؟.شول ولړل وینو خپلو په بندګان خدای د کې کور په خدای د چې وو مړ زوی څه دې ورځ
 دې ورځ هغه ؟.وې نیولې سترګې ژېړې ورته تا او وو اغوستی پرتوګ خور د دې پنجابي پردي چې وو چېرې
 نه و هم زوره په ایمانۍ بې له تا او کړل ټوکر ټوکر یې مسلمانان والړ جنازه پر چې وو ضعیف دومره ولې ایمان

 مظلوم او وسه بې پر یوازې غیرت ستا چې ومنه. یې زېږدلی ورځ په غیرتۍ بې د ته چې ومنه. شوای ژړالی
 چې ومنه. ورکوې چل هم ته خدای ته چې ومنه. اخیستی منافقت په هم نوم خدای د تا چې ومنه. دی شوی راوالړ

 .یې مخلوق نجس ټولو تر خدای د ته
 

 !پوهېږې
 
 غوټه بله یوه ته ځنځیر عقدې د تا. کېښوده خښته بله یوه څلي پر ظلم او وحشت د تا. وکړ برید انسانیت پر تا

 هم نورې ګوتې ستوني پر وجدان د تا. ورواړوله پښه هم دېوال بل یوه تر وسۍ بې د پسې مظلوم په تا. ورواچوله
 خور خپلې د کې مخ په نړۍ درستې د تا. وایستې جامې څخه خور خپلې له کې مخ په نړۍ درستې د تا. کړې ټینګې

 بېل یوه تابوت پر غرور د وطن دې د تا. کړه پورته هم پرده بله یوه څخه مخ ناولي خپل له تا. کړل بربنډ اندامونه
 بیا او شو خونړی هم لمبو تر دوژخ د وحشت ستا. ورکړ اور ته اندامونو وسه بې ټولو تر نړۍ د تا وواهه، هم  مخ

 .واخیست اور جنت کې زړونه په انسانانو زرګونو د
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