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 Human Rights  حقوق بشر

  
  نظرمحمد مطمئن

 ٢٠١٧ جوالی ٣٠
  

 د ښوونځي وروستۍ ازموينه يې په قبر کې ورکړه

  

  سميع هللا جانشھيد 

دونکي او خواشينونکي د افغانانو د مرګ او ژوبلې ھره ورځ، ھره اونۍ، ھره مياشت او ھر کال بوږنونکي، در

  . ژوند مو په جګړو کې دی، په جګړو کې مو ماشومتوب، ځواني او د ځينو سپين ژر توب  تير شو خبرونه اورو،

  .ژوند ستړی دی، کورنۍ ستړي دي، ماشومان د ګل په څير مړاوي دي

ياشتو د ازموينو وروستۍ ورځ وه،  دوی دوه وروڼه وو، تر تيره اونۍ،  د سميع هللا جان د دولسم ټولګي د څلورنيم م

  .ده يې مشر حيات هللا جان ھم په دولسم ټولګي کې و

 شپه  سره نږدې د افغان ځواکونو پر پوسته د طالبانو لخوا بريد شوې وو،) عبدالرحيم کلي(د شپې مھال د دوی د کلي 

 وو تر څو د افغان ځواکونو له پوستي څخه وتل او پر سړک جګړه شوې وه، او په الره کې طالبانو ماينونه ښخ کړي

  .ګرځيدو مخه يې نيولي وي

د روسانو سره د جھاد پر مھال د مجاھدينو وخت ښه وو، که به کوم ځای کې مجاھدينو روسانو او يا د ھغه وخت 

 کوم کليوال او يا ملکي ھلته به يې د ښخ شوې ماين سٻمه څارله، که به  وو، روس پلوه عسکرو ته ماينونه ښخ کړي

او له   ھغه څارونکي مجاھد به ھغوی ته د خطر خبر ورکاوو،  کل، موټرسايکل او يا موټر ورنږدې شو،سيکس ، با

  .ماين څخه به يې دھغوی الره بل لورته ښودله

و لخوا نه اوس د ماين په ښخولو کې له بې احتياطي څخه کار اخيستل کيږي، او د ښخ شوې ماين ساحه ھم د ښخوونک

  . چې د بي پروايې له امله ډير وخت ملکي افغانان د ماين قرباني کيږي څارل کيږي،

له منځه وړلو / بھرني ځواکونه، افغان حکومت او د ماين کښلو ازادې ادارې ھم د د ومره ډيرو ماينو د خنثی کولو 

  .نه شي کوالیکې پاتې راغلي، او يا خو د ښخ شوو ماينو سٻمو ته د خطر له امله ورتګ 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 ٢٠(د سميع هللا جان او حيات هللا جان د دولسم ټولګي د څلورنيم مياشتو ازموينه نوره خالصه وه،  د پنج شنبې سھار 

 چې ډير وخت استادان پرته له ازموينې او حاضر کيدو ھم په کليو او نا امنه  يې د سپورت ازموينه وه،) ٢٠١٧جوالی 

 له دي امله يې ټينګار کاوو چې  رکوي، د سميع هللا جان د اول نمره کيدو سيالۍ وه،سٻمو کې  زده کوونکو ته نمرې و

 ځکه ھغه د ليسې  بايد د اندړو ولسوالۍ د سلطان شھاب الدين غوري ليسې کې وروستۍ ازموينې ته حاضر شي،

  .عمومي اول نمره او ممتاز زده کوونکی و

 پر عمومي  کل سھار مھال له کوره راووتل، د ولسوالۍ په لور د کليسيسميع هللا جان او ورور يې حيات هللا جان په با

 په ازموينې کې د ښو نمبرو، او له دولسم ټولګې  سړک روان و، دوی دواړو خبرې کولي، څنګ پر څنګ روان وو،

  . د کانکور لپاره د چمتووالي په اړه يې خپلو منځو کې په مينه او محبت خبرې کولي فارغ کيدو،

کل وخيږي، د ماين نښه يې په عمومي سړک تر سيکلن حيات هللا جان مخکې له دي چې په ښخ شوې ماين يې با ٢١

  .کل پر ماين ور وخوتسي د ھغه با  کلن ورور سميع هللا جان ږغ کاوو،١٨خو چې تر څو يې په خپل  سترګو شوه، 

  انا  وانا اليه راجعون

 په قبر کې يې دا ځل د   امتحان يې پاتې شو، مدلته مړې شوې، د سپورټپه ازموينه کې د اول نمره ګۍ ھيلې يې ھ

امتحان ورکاوو، ھغه خپله روح هللا ج ته تسليم کړه،  کيدای شې سميع هللا ج به هللا ج ته شکايت  ماليکو په وړاندي

  .کړی وي چې ولي مسلمانان د ماين خښولو کې دومره بې پروايې کوي

غه چې په روغتون کې په ھوښ راغی، د خپل ګران کشر ورور پوښتنه يې کوله، د خپل حيات هللا ج بې ھوښه و، ھ

 ويل يې زما ګران ورور، زما کشر ورور، زما مينه ناک وروره سميع هللا جان ته  ځان  د زخمونو درد يې ھير وو،

   کړ؟مې ورولئ، ھغه څه شو؟ په ھغه څه وشول؟ ھغه چا شھيد کړ؟ ولي او په کومه ګناه يې شھيد

 يې  د حيات هللا تره چې د ھغه د سترګو عمليات يې کړی وو،  له سترګو يې څاڅکي څاڅکي اوښکې روانې وي، ھيڅ

  .ونه ويل، يواځي په زړه کې به يې ويل چې جګړې به زموږ ډيری ځوانان ځوانيمرګ کړي

، ولي د شھيد ورور غم يې ال ھم حيات هللا د سترګو له عمليات وروسته ھم څه نه ليدل، خو د خپلو سترګو غم يې کم

  .ځوروي

 خو په کومه ليوالتيا به د دولسم ټولګي کلنۍ ازموينه ورکړي، او په کومه ليوالتيا  اوس يې سترګو ديد بيره لږ پيداکړی،

  .به د کانکور لپاره چمتووالی ونيسي

 روان وي، خو بيا بيا به  کلن شھيد ورور په خوب ويني، دوی به په الره ښوونځي ته١٨ھغه به ھره شپه خپل 

  .ورباندي ماين انفجار کوي، بيا او بيا به حيات هللا ج د خپل کشر ورور شھادت ځوروي

کل زيارت ھر سھارکوي، د ھغه د کتابونه بستۍ راواخلي، سيد سميع هللا جان مورکۍ يې د ھغه د ټوټه ټوټه شوې با

يع هللا جان خويندي يې چوپه خوله د مور ګرد چاپيره والړې  د سم کله يې کتابچې او کله کتابونه ګوري، ورته ژاړي،

  .وي

د سميع هللا جان په قبر والړې جنډې د دوی د کلي د ښوونځي ھر زده کوونکي ته په چوپه خوله وايې چې په سړک د 

  . تګ پر مھال مو پام وي چې باسيکل مو په ماين ور برابر نه شي، او ازموينه درڅخه پاتې نه شي

ھيواد ته مو سوله راولي، يا هللا زموږ له ھيواده جګړې وباسي، يا هللا زموږ مظلوم ولس نور د معامله کوونکو  ! يا هللا

  آمين. سياستوالو له ګرو څخه خالص او په ھيواد کې افغان شموله نظام راولي

 

 


