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 "برکت "قامحمــد اسح

  کاي ـ امـراينيرجيو
 ٢٠٠٨ - نومـبر

  

   اعالنـونــهفــوتـي
 

 زــــــطـن
  

   پههلمان  دېجمع  دې جومات کپه ،یرې نه لدواي دلته له هی دو.ی دريدوه پاخه مل  ،لچمن   اولسـور
 پـه کر لفونيت  له بل نه دو ي اویراتله لر  اوتله ه،ړ ورکهړ راکسره  بــــللــه و يسوي او  سره اشناېک وور
 ېوک
 .ی کوتنه او پوی اخلخبر
 په وپکوالو یمي له تنظبل ،یکو سر  کمونستانوی له افغانوکه ي،یلر) وجوه مشترک (خونهړ اکيشر رډې یدو
 . نورېداس او  بادوي،ېخاور سر
 زه،ي غم-ني ناور- ړودوړ په اوطن دې ک زويولسيدر وي په ورستې چپلونه لو ډولوهغوله   اونيوطن م  پرهړدوا
 په ېـي وطــن ې هغونه چولو له هړدوا نفرت لري،  اوکرکه ،یتور خوا  ی دلېک را ې کیخواليتر تاو او

  کرکه لري اوشانته و يلوړ کڅخر الروډ يي کاي په امراي بيې وروسته ې چهغو ا ياو  ووړیک څخر روسي روبلو
په " افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان " دې چی دی خبر سویدوې ک وي ورستېپه د. يېدوي لعنتونه وا پر

 پورتـــال
 ته تي وبساکلي دغه ېخوال و ادردونه هړخپــــل ز  ديې که  نويي کې سره سم خپرونې له خوی دود ،ېک
 .يړ ک يې خپورې چليېل

 .... زنېکو  دی دهغه او ،یت خپل کورته راغويېهغه   اوړی کفونيلي ته تلسور  ،ل چمن
 : ل چمن

 ی مهربانـــ،ې راغلري خپه ،ې مشړی ست؟ېته ي!  خانهل آه ـ سورـ
 ....ې هرکله راش،ېهرکله راش  راشه،ننه د ه،ړوک

  :لسور
  پهې زه دې چ؟ید  خوتيري خشاءاهللا ان ،ېاوس ري خپه او ،ېوسي ريخ  -
 تم؟ راوغوهيړب

  :ل چمن
 ې شنې چهياوس ووا  ،ه  کوو،ېخبر  بــــهايب)کوو( شو به وی چاالهيپ وي سه،يون سا! هړي سنهېته ک - 
 ؟ېکه تور  اوېش یچا

  : لسور
  خبره ده؟ه هيووا هړ وکیربان اوس مهه .... وي،ې چه  هر،ۍفرق نه کو  -

  :ل چمن
 د و ي،ې په وخت کواکمن  دکمونستانو د  زما دوه ترونهدهړې کسهي درته کې پخوا مېلکه چ ده ، خبره خودا  -
ی ژونـــد  اويړ موړدوا  دېنن پور تر  شول اوستلي نه واې له شعبځور ابل په ر  له خواله کوره اوېشپ

 زمياليدوي په خبره دامپر د  ،یدو  اودرلوده نـــدهډ ې په سفارت کېکيامر  دی زووهي  دې پلمه چې په د،یورکد
 ؟؟؟ی ديتالي 
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 :لسور
مسلمان په نوم   په دغه نوم دیدو ،یش اد ي را پهې هاغه خبریدو  دې شي، کله چېپک پات  هک اويړواهللا س - 
 ی دووره اوس او.... مانيتي ومره، ... ېن کوومره لړ کداني خلک شهومره عبادت په خاطـر  اوهلمان د
 ....رته؟؟؟ي چايحی  درتهېشرم چ...  يچا تالي  د  پراته اورتهيچ

 :ل چمن
 کوو، خلک به قضاوت يې ه  ،دهې ږ يېپر ي،ي شي نه شرمي په هی دو،ېر ې پسه ه،ړ کيېورک  -

 وو سوي  ورې کی نه په دوۍ له مجبورې کی په دوېن.  خلک بد نويول  خلک ووه کي هم یپه دو.کوي
  ....لړ الې موقع ورته په الس شو ترېکله چ
 فاتحه مړ دلته غوازه ،ېدلې حق رسپهې  اوس په کابل کههغه مشر تره   زما دسه،ي ونږ ته غوېخبر زما

 لهی  مشورېه مت  ،هړ ته راشي که نه؟ مشوره راکې به فاتحوک  نشته ،ې موک م،ړ وکه مي رانيواخلم، ح
 .کهي فوتي اعالن راته ولوي. تيپاره غو
  :لسور
 دپخوا وختونو که اي اعالن او ې زمانېدغ  دې چهيراته ووا دا  خوم،ړ به درته وککار دا له، چمن وره   ـ

 اعالن؟
  :ل چمن

 ؟ی دري توپه اعالنونو یفوت پخواني وختونو د  اوې زمانېدغ  دوروه،مه مي ! ـهړيسـ  - 
  :لسور

خپلوانو دهغه چا نوم   دیمتوف  دېواي ېک  په هغهې چی اعالن دی هغه فوتخو وي سه،ي ونږ غوه! لهچمن  -
 ی فوتمودرن بل.  فاتحه اخلـــــيايوروسته ب جنازه خاوروته سپاري او  روان اوېپس يړم  دې چيي کستلياخ

  پالر اوړم  ديړم  نومونه دوړيم  دالويپخوانو نوم  دتهپر  ژوندي خپلوانو  دیمتوف  دې په هغه کېچ ،یاعالن د
 انو،يهغو کوچن  دیحتې  کټو په هر ايدن د ،ېباند که د  دي اوې کواديننه په ه  که دخپلوان نور ول  مور،هړم

 یجهاد  دېک واديننه په ه  دې چیدلېاور ما. يي کستلياخ  دي ،همې کوان په ا ي اوويي تي رې چنومونه
. کيي لې اعالن کپه نوي،  خپلیمتوف  هم ده که ،ېنومونه په خپل اعالن ک  ،مارشاالنو جنراالنو،، ندانانـوقوما
 ې اعالنوکینومونه به هم په فوت) کارمل تـره کي او (  دې چی نه وېرې به لځ ورهغه ورم، حاالت ېزه چ
  .واورو

 ؟ړې اعالن غواولډ ه ه،ي ووااوس نو
  :ل چمن

 ته ې خلک فاتحې چکهي ولاعالن  شانتهیته هم دغه نو ما  نو»ېهغو س  به دی خوپه ،ې اوسېچ « يیوا  -
 .م راکورته روم،  خپل ايب  اومي ناست ې په جومات کامهما تر ـــهيه به له ېهس راشي، که نه نو

  :لسور
 .کمي درته ليې اوس ی دغه دـــه، ر ډې -
 ولسوال، مرحوم ی لوی پخوانونوړکن د  مرحوم حضرت کل، پالر- یخشل بی ولسوال خدای پخوانیبولغ د« 
 مشهوره نـــــهي شاه زرهده ک د  اولچمن   مشر،یکل  دلويوخمن  دیپخوان ه،ېړم لنيمرحوم ش  تره ،ل نيسپ
 د ل، بندروال چنار ی اوسنې بولدک کني سپپه  او،ی زویورزېل  دليدير ،ېناو  اوزوي ورېل  دې ناوهړپه و

 علم وروسته ايب  رساله دار اوې په شاهي رساله کديشه ريام د ان،يتره نمس  دل ريپ دار، ه تای پخوانتورخم
 ې له کبله چېنړيم  شاه پري دی حاجی بیب  دهړزا  اوهړ واول  نورکورن  دیدو د او ل، یوردار مرحوم ول
  دې چورکوي   دوستانو ته خبـــر،ې سپارله سوته  خاوروېک) رهيحظ(  رهيده پلرني په یدو جنازه پخوا د

ي اونووينار  په لور) اهللا  د (  ده  دول  مونشکهي ب.يي کستلهياخ ېسخي بابا په جومات کـــــــ  فاتحه دنوو 
 ».ويروان 

 
 


