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شاید موربه وهلی یم چې ژړلي مې  یادېږي مې له کوچنیوالي تر دې دمه مې ډېر ځله ژړلي دی،

وی، شاید دخپلوانو او اقاربو په وي،شاید استاد په ښوونځي یا مدرسه کې وهلی یم چې ژړلي مې 

مرګ به مې ژړلي وي،شاید په یوڅه غمجن شوی اوسم ژړلې به مې وي او پته به تاسو ته هم 

لګیدلې وي چې کله کله په ژړاکولو سره خلک سکون او ارام هم اخلي،زړه سپک شي ،سترګې رڼې 

 په بلې سترګې پسې وژړل ،شي او ستړتیا ووځي، خو دا لومړۍ ځل دی چې د زړه له دره مې سترګې 

په ژوند کې لومړی ځل دی چې سترګه مې په سترګې پسې اوښکې تویوي او زه یې مخه نشم نیوالی 

او په خدای قسم چې تر ټولو ډېر زیات دردېدلی یم په دې ژړامې زړه سپک نه بلکې چاودېدوته نږدې 

 مه یم.شو،سترګې مې رڼې نه بلکې لکه شګې چې پکې پرېوتې وې داسې نا ارا

 

لوستی اویا اورېدلي به مووي چې په کندهار کې له یوه زلمي څخه په ژوندیني دهغه سترګه اېستل 

شوې او دخدای جل جالله لوی نعمت ورڅخه اخستل شوی دی،اخر ولې دده بیچاره ګناه څه وه ،ده 

 کوم داسې نه بخښونکی جرم یا ګناه کړې وه چې ستا زړه یې د سترګې په وېستلو یخ شو.

 

ای ددغه ناوړه اوغیر اسالمي او غیر انساني عمل عامله دغه مظلوم هلک څه کړي و ایا ستا او یا 

ستا له کوم خپلوان یاکوم بل بې ګناه انسان څخه یې سترګه وېستې وه اوبیا محکمې ورباندې ثابته 

 کړه او تا ورڅخه خپل قصد واخست.

 

دبدن دهرغړي په بدل کې باید هماغه  هو زه دامنم چې په شریعت کې قصاص په قصاص روا دی،د

 غړی جزا وګوري چې زیمن شوی اوسی.

 

 که چیرته همداسې شوي وي چې دغه هلک ستادکورنۍ دکوم غړي یا ستا سترګه په داسې حال کې
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 چې په تاکې هیڅ ګناه نه وي درباندې وېستې وي اوبیا محکمې دا ثابته کړې وي چې داهلک د قانون 

جارې شي اوتاته واک درکړل شوی وی تا وروسته له دې ټولو قانوني  مجرم دی اوباید حد پرې 

مرحلو طی کولو څخه دا کار کړی وی ،نو درته وایم چې افرین،ډېرښه کار دې کړی دی ځکه چې تا د 

 خدای له قانون سره سم عمل کړی او حق دې حقدار ته وسپاره.

 

رم چې په هغې کې دې ځوان ته دومره خوکه داسې نه وي شوي او تا بې له کوم دلیله یا   داسې ج

سخته سزا الزمه نه وی او تا داسې عمل اجرا ء کړی وي نو وایم چې خدای دی هم په دې اوهم په 

هغې دنیا وکړوه،خدای دې ډېره درنه سزا درکړي،خدای دې همدومره ودردوه لکه تاچې دا بېچاره 

 دردولی دی.

 

 

ښه کش کړه ،دهغې درد حس کړه اوبیا بل څوک هم له ځان سره یوځل خوته په خپلو ګوتو دبدن غو

 پرتله کړه وګوره چې څومره درد به یې تېر کړی وی.

 

 

 ته خپل رحم وکړې ته د بې وزلو ساتونکی شې اوته ظالم ته سزا ورکړې.
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