
 
 

 

 4تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۱۰/۰۹/۲۰۲۱                        پوهندوی آصف بهاند 

 
 

 د جگړې یوه پایله د کونډو او یتیمانو د لښکر ډېرول دي 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د تاوتریخوالي سونامي 
 

 دري دېرشمه برخه 
 
 

 درنو مشرانو!
 

 ده.  زدکړو بې برخې پاتې کېدل، له کوچنیانو سره د تاوتریخوالي یوه خطرناکه بېلگهد جگړې په وخت کې له 
 

هغوی ته د زدکړې زمینه او ښه چاپېلایر  ،کوچنیانو سره د تاوتریخوالي پر ځایماشومانو او له د جگړې کولو او 
 . برابر کړئ

 )آصف بهاند( 
 

 

تشخیصوالی شي نه انسانان، چې چېرې د ټوپک شپېلۍ سور شوه، بس  جگړه نه مشر پېـژني نه کشر، نه څاروي  
وژل دي، وینې تویول دي او لوېدل دي. جگړه چې په هر نوم وي، په پایله کې وژنې ترسره کېـږي او په دې وژنو  
  کې تر ټولو ډېر تاوان میندو، ماشومانو او کوچنیانو ته رسېـږي. هر څوک چې د جگړې په ترڅ کې ووژل شي، یا 

مېـړه دی یا پالر دی او د همدې جگړې په پایله کې له یوې خوا ماشومان او کوچنیان له زدکړو پاتې کېـږي او له 
 بلې خوا خپل سرپرست له السه ورکوي او ټول عمر یې له بربادېـږي. 

 

 
 دا کوچنیان تعلیم، سوله او امن غواړي، خو که یې څوک ورته پرېـږدي. 
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 german.de-maqalat@afghan  موږ سره اړیکه ټینگه کړئله  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

کې ویل شوي دي چې: په افغانستان کې د وروستیو جګړو له امله زرګونه ماشومان    رپوټد بي بي سي په یوه تازه 
 له زدکړو پاتې شوي دي، 

 

 زره افغان ماشومان بې ځایه شوي دي،  ۸۰دي چې په دوو میاشتو کې  ویليدغه راز د ماشومانو ژغورلو موسسې 
 

ویبپاڼه کې مې بو بوږنونکی رپوټ ولوست چې تره خپله ورېره تښتوي او له خپل ورو نه د هغې د ازادۍ په   تاند په
بدل کې دېرش زره ډالره غواړي. دا هم له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي یو یو نوی ډول دی چې زه یې  

 م. د افغانستان او افغانانو پر ژوبل بدن باندې یو بل ژور ټپ گڼ
 

دا له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي یوه داسې پېښه ده چې په کورنیو او ټولنه کې د باور یا اعتبار اصل  
 ته لویه صدمه رسوي. پر چا باندې باور کېدای شي؟ 

 

له پاره    نور ملکونه او نور خلک د خپلو راتلونکو نسلونو له پاره څه کوي او موږ د خپلو بچو او راتلونکو نسلونو
 څه کوو؟ 

 

نور خلک او نور ملکونه د خپلو راتلونکو نسلونو له پاره له تضمین سره نوی ژوند جوړوي او موږ د کونډو او  
 یتیمانو لښکر ډېروو، دا یې یوه بېلگه ده:

 

( یې نُخبه فرهنگي وواژه او یوازې په همدې ورځ ښایي په افغانستان کې څو سوه نور دې ۰۵/۰۸/۲۰۲۱پرون )
رهنگي ته ورته هېوادوال وژل شوي وي، د هغوی ښځې کونډې او ماشومان او کوچنیان یې یتیمان شول او په دې  ف

او   دا په خپل وارسره له ښځو  د لښکر شمېر نور هم ورزیات کړ، چې  یتیمانو  او  د کونډو  ډول مو د خپل وطن 
و. د همدوي د مېړه او پالر په وژلو سره مو د ماشومانو ــ کوچنیانو سره د تاوتریخوالي تر ټولو بدې بېلگې گڼلی ش

دوی د راتلونکې بریادۍ بنسټ راپیل کړ، دا لړلۍ له څو څلوېښت کلونو راپه دېخوا پیل شوې او اوس هم ښه په درز  
 کې روانه ده. 

 

 نظر کړی دی:»  داسېزموږ یو زړه سواندې قلموال له ښځو او ماشومانو ـ کوچنیانو سره د تاوتریخوالي دې لړۍ ته  
 

 راتلونکي نسل ته! 
 

 تنکیه مینه پاله، 
 

 له سترګو لرې، زړه ته رانږدې وراره ُګله،  
 

  !دا دې روستی غم شه 
 

ږم، چې خپل همزولي نسل ته له تاڅخه د بښنې غوښتلو حق لرم که نه؟ ځکه زموږ نسل هم ال په دې نه  ـنه پوهې
 دوه نسله مشران وبښو که نه؟   -پوهیږي، چې تر ځان یو 

 

زموږ نه څه مشران نسلونه راپاڅېدل او د کارګر و بزګر په نامه یې هرڅه پر بل مخ راواړول. هغه کارګر چې نه  
  .ګر چې نه مو درلودلوو او هغه بزر

 

  : بیا ورپسې څو کسان د روسانو پر ټانکونو سپاره راغلل او ولس یې اور ته ونیوه. له هغې خوا چیغه شوه، چې
  !هلۍ ! اسالم په خطر کې دی

 

 ،ګاونډیو استخباراتو وسلې راکړې او د ورور سینه یې راته په نښه کړه
 

 !!!.... بس پیل مو وکړ؛ وژنه، وژنه، وژنه
 

روسان سالمت ووتل، روسیه ودانه پاتې شوه او موږ په لکونو سره ووژل، تا غوندې تنکي نازولي یې په میلیونونو  
 .یتیمان کړل

 

څه نورو له ځان سره عربان، پنجابیان، اوزبک و تاجیک و چین و چیچین راوستل، دوی په ظاهره کې د امریکا 
 :   راغله، بیا چیغې شوې، چې دوښمنان وو، په دې پردیو پسې امریکا
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 4تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  موږ سره اړیکه ټینگه کړئله  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 ! هلئ وطن اشغال دی
 

  !!!...بیا ګاونډیو استخباراتو وسلې راکړې او د ورور سینه یې راته په نښه کړه، او بیا؛ وژنه، وژنه، وژنه
 .امریکا روغه ووتله

 

لکونو مو یو بل ووژل، موږ په ویاړ وویل: " یونیم کال کیږي، چې د یوه امریکایي پوزه ال وینې شوې نه ده"، خو په  
وطن مو لوټ کړ، ستا ښوونځي مو وسیزل ستا ډوډۍ مو غال کړه، ستا د وطن ادراې مو ړنګې کړې او دا دی  

  ...باالخره مو ته هم یتیم کړې
 

 نو زه خپل همزولي نسل او تر ما مشر نسل ته څنګه له تا څخه بښنه وغواړم؟  
 

 بس که نه مو بښې مه مو بښه، 
 

و زموږ له نسل او تر موږ له یو دوه مشرانو نسلونو څخه خپل غچ او کسات واخله، خو څنګه غچ؟ او  را لوی شه ا
 څنګه کسات؟ 

 :اوس یې درته وایم
 

رالوی شه، زده کړه وکړه، پیاوړی او متخصص کادر شه! زموږ په تورو السونو ړنګ کړي او سیزلي ښوونځي  
بندونه ورغوه، خپلې اوبه راوګرځوه، کروندې سمسورې کړه، کانونه پروسس بیرته ودان کړه، کارخونې جوړې کړه،  

 ...کړه، تولید لوړ کړه، په پیاوړې اراده پاکه اداره جوړه کړه، افغانستان ودان کړه
 

همدا له موږ او زموږ څخه یو دوه ورمشرو نسلونو څخه تر ټولو شرموونکی غچ او کسات دی، داسې غچ و کسات  
ه ژوندوني خجالت کړې او هم به مو مشران نسلونه په قبرونو کې وشرموې، ځکه موږ تاته هیڅه چې موږ به هم پ

 !جوړ پریښې نه دي، له تا نه مو ستا پالر اخیستی دی، هغه پالر چې ودان افغانستان یې ارمان و 
 

ته او موږ تاته    له موږ نه هم زموږ یو دوه مشرانو نسلونو هرڅه ولوټل، وطن یې راته کنډواله کړ، هغوی موږ
 .سرکوزي او مالمت یو

 

مالمت شې، ته هسکه غاړه یو ودان افغانستان خپلو   -خدای مه کړه    -خو ته مه پرېږده، چې راروانو نسلونو ته  
  !راتلونکیو ته په میراث پرېږده

 

 !غم دې روستی شه
 

  !«  لوی سړی شې
 

دغه راز د پښتو ژبې یو معاصر شاعر ښاغلی نور محمد الهو د شعر په هنري ژبه د جگړې په ماحول کې د هغه  
معصوم ماشوم غږ جگ کړی دی چې تاوترخوالي یې باور، ژوند او هر څه ورتباه کړي دي او له مشرانو هیله کوي  

نورمحمد الهو   پرېـږي. ښاغلي  ته  ویلي   داسېچې دی خپل حال 
 دي:»   

 

 دوی دینداره خلک نه وو      
 
 جومات په وینو لیت ، سرې دروازې دا خبر وکړه   د
 

 ماشومانو په مریو چړې نه ږدي   مومنان د
 

 څوک د خدای په دې ژوندیو آیتونو پښې نه ږدي
 

                  ***** 
 له مکتبه رالویدلې زخمي شوې تختې ږغ کړ  

 

 چې خدای شته دی  یهرماشوم یولوی ثبوت د
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 : پر دیوالونو باندې لیکي  یوشاعر
 

 په څپه کې پروت کوشنی   د مورکۍ د تازه وینو
 

 لکه خاټول په سور ورڼي کې څنګه ښکاري؟
 

 جنت ترټولو خوږ او تازه، ګل یې  او وګورئ د
 

 ورو څنګه په غومبورو لمبه کیږي  ـ ورو
 

 په وَزر زخمي کوترې هم دا ووې
 

 بیابانه ته څه وایې؟ 
 

 چې ترڅو هم یو ماشوم ریدی صحرا کې  
 

 خپلې تکې سرې رڼا کې لکه شنه وږمه رپیږي  
 

 ! شه بیغمه
 

 ترهغې قیامت نه کیږي
 

 فیلسوفه تا پر مټه څه لیکلی؟  
 

 دا وړوکی معلم پریږدئ چې تدریس کړي 
 

 په خپل بُق بُق خوږ آواز کې  
 

 « تکې شنې شنې خندا ګانې
 

 !درنو مشرانو
 

د جگړې په وخت کې له زدکړو بې برخې پاتې کېدل، له کوچنیانو سره د تاوتریخوالي یوه خطرناکه بېلگه ده. د  
ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي پر ځای، هغوی ته د زدکړې زمینه او ښه چاپېلایر برابر جگړې کولو او له  

 کړئ.
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