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 ۵۱۰۲/۱۵/۰۸         زاخیلوال نجیب
 

 لعنت او تسلیت
 

 دي قرباني هوس د سړیو د چې ده انګازه ښځو زرګونو د څېرې په انګیزې دا دی، درد زړه د زما دا
  .دی شرم کېدل پیدا انجلۍ د او وې انجلۍ ته ځکه وو خفه کېدو پیدا پر ستا موږ شوې پیدا چې ته! شي یاد ته تا
 .کاوه یې به ایش ایش، او کاوه ښکاره خفگان یې به کېدو پیدا په ستا او راتلې ډله ډله به ښځې. شي یاد ته تا
 وو پیغور لپاره زموږ گرځېدل ستا او وې پیغله ته ځکه شرمېدو شتون پر ستا کې ټولنه په بیا
 .شي الړه ته ښوونځي هم دې جلۍ چې منله نه غیرت مو دا ځکه وو پیغور راته دې تلل ته ښوونځې 
 !ته خو یوسي، مینځه له تا چې وکړ کوښښ څپېړو ناترسه ټولنې د او سیلۍ وخت د

 شوې چېغه شوې دریاب شوې طوفان ته
 واخیسته دې ازادي او وشکول پړي غیرت ناولي د ته تا کړل، مات ځنځېرونه پیغور د تا 
 اوریدلي وو نه دا تا شهېدې خو 
 اخلي بیه په څوک چې مرگ خپل لکه دي داسې اخیستل او غوښتل ازادي کې ټولنه په جاهلو د چې 
 ته اخیستلو کسات یې اور دغه پیغور د او بولي شرم او پیغور لپاره ځان خپل د ازادي ډول هر خلک، جاهل ځکه 

 .یو غیرتیان موږ چې وښایو ځان چې واخیسته کسات څخه تا له مو ته نن. باسي اړ
 !شهېدي

 وایم لعنت ځان پر نن زه
 وایم لعنت شتون خپل پر نن زه 
 کاوه احساس شرم د کېدو پیدا په ستا مې ولې چې 
 ووژلې مې ته چې دې تر نیولي الندې ګواښ د نوم په ښځې د ته مې ولې 
 بولم شریک کې غم په ځان سره کورنۍ د ستا زه چې ووایم خوله کومه په زه نن 
 وایم درواغ زه نه نه 
 یم شریک څنګه دې کې غم په نو یې وژلې ته خو ما 
 یم خفه چې وایم ولې بیا نن نو وو، کتلی سپک ته تا خو ما 
 وې غیرتي ته چې وایم درته ولې نن دي، کړي یادی نومونو سلو په نوم په ښځیتوب د انجونې ډېر غوندې تا خو ما 
 .ودرېږم کې جنازه په ستا سترگو کوم په نن به زه 

 وایم خور ته تا وجدان کوم په نن
 !نه نه 
 .دی درواغ ټول دا
 !یې نه خور مې ته
 !یې نه غیرتي ته
 !یم نه شریک کې غم په ستا زه

 یو درواغجن موږ
 !نه نه 

 باله شرم لپاره ځان د مې سپیڅېلتیا ستا او وې ښځه ته ځکه ووژلې ته ما پوهېږې، ته
 .بولم پورته تا له وینه مېرمنو د فلسطین د چې ځکه دا دی، راسره غم مېرمنو د فلسطین د خو 

 یم درواغجن زه نه نه
 کېښود بم مې ته تا خو تویوم اوښکې تمساح د لکه باندې ښځو پر برما د زه 
 .پرېږدم نه ته ژوند تا خو کړي اړم ښکرونه بدۍ د سره هند ټول د مسله په ښځو د کشمیر د ما 
 دلته خو وهم چیغې پرې او ښکاري ظلم راته وړاندې پر ښځو د تاوتریخوالي راته وړاندې پر ښځو د نړۍ نورې د

 .ښکاري جهاد او غېرت ننګ، راته وژل ستا او ووژلې ته مې

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zakhilwal_najib_lanat_au_tassaliat.pdf
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 وینم ابدو چارلی فرانسې د زه
 کړم مړه باید تا لوریږي نه ژوند مې تا پر خو 
 لرم نه مخ ته تا نن زه 
 یم الیق ویلو لعنت د ځان پر نن زه 
 وي ما پر دې لعنت 
 وي نارینتوب پر زما دې لعنت 


