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  »په وينو ليکيکابليان يي «

  تلياد داد نوراني: ليکوال
   گنه۵٠:د پيشرو خپرونه

  ٢٠١۴ اکتوبر ٠٨

  جګ قد ته کتلېد پالر سترګو د شازي
 

 او په پيکپ موټرونو ي پلنګي جامو سره د کابل پر سړکونو پلله ځوانان يتنک.  نه ووين ليدلي مجاھدېتر ھغه سھاره م

 يې د کابل پر ېلمر تازه ختلی و او وړانګ .زه د وھم وھلي او پريشانه کوڅو پر څنډه ميده ميده روان وم. کې ګرځيدل

ه پشمي پټو کې يې ځان پيچلی و؛ زما اړخ ته  او پحالت يې درلوديو کس چې د يوه ټيټ رتبه مامور . ې وېرپغرونو خ

 خش خش سره له باد غږ چې د يسړی راته ځير شو او په کمزور. دا ځوانان خورا چمتو ښکاري : ويلېو م. روان و

 .ې ايرانيانو سالح ورکړ تهدوي: ورکيدی، وويل

يې وکوالی شو چې ھمدا يو  کلونو زحمت وروسته لهپالر می يو ټيټ رتبه مامور و، .  خوا کور ته راغلمېغرم

  سرهې تلوسی او انديښنلهزما خور چې په يوولسم ټولګۍ کې وه . نه پوھيدلو سبا به څه کيږي. وړوکی کور جوړ کړي

 او شورای نظار تر منځ د النجو په اړه ي کې د حزب اسالمومجاھدين دي ليدلي؟ په راډيوګان! سليمانه: يې وپوښتل

 .و مسعود سره يوځای شوي ديوايې چې دوستم ا.  کيږيېخبر

پالر مي په چرتونو کې ډوب و . دلته د وحدت حزب حاکم شوی، کومه خبره نه کيږي:  سره وويلې يو څه انديښنلهما 

زموږ زيات .  تړلي نه ووېپه ھيڅ حزب پور.  ژوند مو درلودېاروز کسه وو او د ګ٨موږ ټول ټال . او څه يې نه ويل

 .وه مھاجر شوي وخپلوان ايران او پاکستان ت

 پيکپ موټرونو کې يې د. یالۍ ټکان دشحويل کيدل چې د مجاھدينو د خو. مازيګر پنځه بجی شاوخوا ټکان پيل شوه

زما زړه . زموږ مخامخ دوه منزله کور کې يې ھم سنګر جوړ کړ. او مرچلونه يې جوړوللې شګو بوجۍ راوړ

موږ ال د تنظيمونو تر منځ په النجو او . ها خور شازيه يې ليدل ورته مالوميدی او زمانګړ، ځکه زموږ د کور وغورځيد

 امله يې خپل کالي په ېله ھمد. د دوه منزله کور ګاونډی يې سخت ډبولی و.  ته الړمېزه ژر کوڅ. دښمنيو خبر نه وو

 .سبا به ھمدا ستاسو حال وي: کرار يې راته وويل. موټر کې بارول

.  ووتلوې او دباندهدروازه مو وتړل.  کور ته الړ شوترورپه سبا يې لمر ال نه و ختلی چې تصميم مو ونيو ګذرګاه کې د 

موږ . څوک اجازه نه لري خپل کور پريږدي:  کس زموږ مخ ته ودريد او ويې ويلوسله والد مخامخ مورچل څخه يو 

له دھمزنګ څخه ال نه . ول ته ووتلو او د ګذرګاه خواته روان شو د شا کوڅیېد ګاونډي د کور له الر. بيرته وګرځيدلو

  څخهې الرې يوی لنډلهموږ . شوجوړ  او سمدالسه قيامت یدوږ چې څو پر له پسی چاودنو آسمايی وريي تير شووو

دوې . زما پالر چې د زړه تکليف درلود په نفسکو زموږ شاته را روان و. و کور ته نږدی کړي وترورځانونه د 
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 د کور ترورما تازه د .  سره به يوه شيبه ھک پک پاته کيدلې چاودنې ھرله او و په ژړا وې او کشر ورور مېخويند

موږ ټوله، د سړک پر څنډه، د ھغه خواته په منډه . هژاپالر جان يې وو:  چيغه کړهې کې ګام ايښی و چې شازيېکوڅ

د مرميو د اورښت .  جګ قد ته کتلېسترګو يې د شازي .و حرکته پروت ې وه او بېيوه مرمۍ يې پر زړه لګيدل. شو

 ې، وھلې خواته منډېټولو بی ھدفه ھر.  او خپل ويښتيان يې شکولاھه ځان پر مخ وېمور م. ې وھلېالندی مو چيغ

 ه، خپلئدلو په حال کې ويل چې، ھغه پر خدای وسپاري څخه خلک د تيرڅنګ لهزموږ .  کوم امن ځای پيدا کړيېګوند

 کسانو يو وسله والود . ې شوې ھارن سره ګډلهد موټر  نارې سورېزما د مور  .موږ نه پوھيدلو څه وکړو. ئکړچاره و

پيکپ موټر زموږ اړخ ته ودريد او په مانا داره چپتيا يې زما د پالر جسد موټر ته واچوی او ويې ويل چې موږ يې 

 .ښخوو

 د ماشومانو لپاره څو ېيواز. وو کې مو ځانونه خوندي کړي و د کور په کنجونترورھغه شپه مو تر سھاره وژړل او د 

 ترورزما .  کړهې الندلوګي دروندسھار څو راکټه د ګذرګاه پر کورونو ولګيدل او سيمه يې د يوه .  ډوډۍ پيدا شوهۍګول

 . ته والړوې ماشومانو سره د چنداول خوا ته او موږ د رئيس باغ سيمو خپلله

  


