
 
 

 

 2تر  1 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئ له موږ   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
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 د ریزه گل په حق کې څه وشول؟
 

 موږ څومره وحشي یو؟ 
 

 
 

پیل او چېرې پایته ورسیده، زه بحث نه پرې کوم. تریخ حقیقت دا دی چې دا کیسه را ایه ځ دا چې دا کیسه له کومه 
په دایره کې ځان  «تا اشرف المخلوق» دچې  له پاره ودوو پښو لرونک پېښه شوې او زموږ د زمانې د ټولو ژوندیو

 پېغور او تورمخوالي وړ کیسه ده چې پور به یې هیڅکله ادا نه شي.  ،د درانه شرم گڼي؛ شامل
 

وړ نه كڼل  هد توج ، تل شي او د هر دین د قانون په تله کې وتلل شيکویسې ته چې له هرې زاویې د ریزه گل ک
ویلو او انځورولو له پاره یې توري د هیڅ ککرې په  موږ پر ټولنه باندې انارشیزم دومره غالب شوی چې د  . زږيـکې

 چې: او په پای کې کېدای شي وویل شي ږيـدکشنرۍ کې نه میندل کې
 

  ،دې کچه وحشي کېدای هم شيپه زموږ د ټولنې انسان  ــ 
 

 . یو  شوي مره بدوي، وحشي او ځناوروموږ څ ــ 
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 2تر  2 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

 

خو په وړاندې وروسته کېدل،  و افسوسونو سره  له تشرباني شوې ریزه گل عکسونه په فیسبوک کې  قـدا څو ورځې د  

ې بانده غمیزله او اړ شوم چې په دې کې ولوست پاڼه په ښاغلی سرور ستانکزیپای کې مې نن د ریزه گل کیسه د 

   لیکم.ې وزه هم یو څو کرښ
 

یو تحصیل کړی، پوه، دراک او با احساسه  سرور ستانکزی 
زدکړې کوي،  لوړې هېواد کې ژوند او  نسوید پهځوان دی، 

انسان سره،  تونو او کارونو نه یې ښکاري چې له  سوپله خبرو،  
له خپل هېواد او  ، له تمدن او پرمختگ سره،له ژوند سره

   .هېوادوالو سره سخته مینه لري
 
ږي او د حل الرې ورته لټوي که هېڅ ـمظلوم په رنځ، رنځې د

ږي، خپل غږ خو باسي او تر ټولو پورې یې ـیې له السه نه کې
په چې ده  رسوي. د مظلومې رېزه گل کیسه یې یوه بېلگه ده

دوستانو نه اورېدلې، بیا یې لیکلې   اوسېدونکوخپلو  کندوز کې د  
ښاغلي ستانکزي تر  خپره کړېده.یې اڼه باندې پپر خپله  او

لیکلي  لنډې جملې لیکلې دي او بیا یې کیسه ېدوکیسې مخکې 
  :هد

 

 سرور ستانکزی  
 

 اى خلکو!»
ي ډېر وځورولم. زما سر را خالص کړئ، ایا یو مسلمان افغان هم په دې حد وحشي  د دې ښځې د ژوند کیسې بیخ 

 �😠� کېدلى شي؟

 یو ځوان کیسه کړي: 
دماغي ستونزو له امله خپلې کورنۍ  ، د کندز والیت د خان اباد ولسوالۍ اوسېدونکې وه ، هغه د"نوم یې ریزه ګل و

 ،له کوره ایستلې او شړلې وه
 ، یو ځای او بل ځای به یې شپې تیرولې.، د ښار په کوڅو، دوکانوکندز ښار ته پناه یوړهدې ښځې وروسته د  

، له همدې  شت په لوی ښار کې ورباندې نږدې سلګونه ځله جنسي تیری کیږيهپه دې لیونتوب کې هم د وحشت او د 
ځله حامله شوې ده، چې درې ماشومان یې مخکې له وخت څخه دنیا ته مړه راوړي او دوه اوالدونه یې ژوندي   ۵امله  

 او پر خپل وخت پیدا سوي دي. 
په ژوندیو اوالدونو کې یې یو ورڅخه اوبو غرق کړ او له خپلې لیونۍ مور څخه بیل سو او بل زوی یې له لوږې په 

 کړ.یوه خونه کې خپل ژوند له السه ور
او چاته یې نه ورکاوه چې خاوروته یې  وایي چې د خپل زوی مړ جسد یې نږدې یوه اونۍ له ځانه سره ساتلی و

 .وسپاري
ره ریزه ګل د خوب په حالت کې ده او د زوی مړ جسد یې په پټه خلک ورڅخه وړي او د ښخولو بندوبست یې خالبا 

، ، په الرو او کوڅو کې د خپل مړ ماشوم لټون پیلوي خونو چیغې وهي ،ږيـ، کله چې ریزه ګل له خوبه ویښیکوي
 بیا یې نه ویني.

، ماشومان یې په نور کلونه هم د انسانانو په شکل کې د وحشي ځناورو په منځ کې تېروي( ۱۱هغه د خپل ژوند )
سترګه هم له   ږو او ډبرو ولي او یوه ورځ یې د کوم ماشوم لخوا د ډبرې په ویشتلو سره یوهـالرو کوڅو کې په تی

 ږي.ـړندیمنځه ځي او د تل لپاره 
، بې رحمه او ناځوانه دنیا او دې نامرده ږي او د تل لپاره دـره ریزه ګل د زیات یخ او ناروغۍ له امله مړه کیخالبا 

 خلکو څخه د حق داعي ته لبیک وایي.
، تکفین بندوبست ورته برابر کړيږي تر څو د ـد ریزه ګل د ښخولو لپاره د کندز له ښاروالۍ څخه مرسته غوښتل کی

 ږي.ـخو ښاروالۍ له دې کاره په شا کی
 سپاري.یې وروسته د سیمې یو غیر مسؤل قوماندان د هغې د جنازې او تکفین کار په غاړه اخلي او خاورو ته 

خور په  ، موږ ټول ورباندې باید خجالت ووسو او د یوې بېوزلې او لیونۍ دا مو د ټولنې هغه دردونکې کیسه ده چې
 حق کې باید ځانونه پړ وګڼو."

 !« روخدای دې مل شي د وطن او د ملگ »... 
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