
 
 

 

 2تر 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

 
  ۲۰۲۱/ ۰۸/ ۱۰              نعمان دوست  

  

 
 فتهمه چیز از بین ر

 
 

پر سپین میدان ناسته وه، له مخ یې داسې رنګونه الوتي و، لکه د ملریا تبه چې یې اوږده شوې وي. له دواړو سترګو 
 !یې لپه لپه ناهیلي څڅیده. په خواشیني انداز یې وویل: همه چیز از بین رفت

 

 اخ،
 

 .دې غږ کې څومره درد و
 

 .دا ډیره سخته ده چې یو څوک پرته له جرمه هرڅه بایلي
 

غږ مې په معمولي بدل انداز کابو یوه نیمه لسیزه مخکې هم اوریدلی و؛ د هند د سفیر په موټر، موټر بم برید شوی دا  
و. د کورنیو چارو وزارت مخې ته غځیدلی سړک د کابل ښاریانو له جسدونو او ټپیانو داسې ډک و، لکه یو ناڅاپه  

 .چې سیند وچ شي او کبان پر شګو پاتې شي
 

 !هیبت راننوت، د خبرو وس یې بایللی و، یو دم یې وویل: همه مردم کشته شدندخبلایر مو په 
 

له دې سره یې خولې ته ځګونه راغلل او بې هوښه شو. موږ پرې غږونه کول؛خو هغه نه اوریدل او خپل خیال کې  
 .په برباد شوې نړۍ کې غرق و

 

 :کړی د دې حالت درد ځکه ښه محسوسولی شم، چې ما هم ماشومتوب کې تجربه
 

کلی مو بمبار شو. شینکی باغ مو وسوزیده، باغ کې تړلي حیوانات ووژل شول. هغه مرغۍ ،چې شیبه مخکې یې له  
 . طالیي حنجرو جادوګرې نغمې راوتلې، ټولې اخوا دېخوا سوزیدلې پرتې وي

 

م. خپل ړنګ کور مو ړنګ و. د خوراک او څښاک لپاره هیڅ نه و. د کندزۍ مور دې خبرې ماشومتوب ته ستون کړ
 .کورته مې کتل، ایره شوي باغ ته مې کتل، ځان ته مې کتل او... زموږ هم هر څه له منځه تللي و

 

الفاظو  عجیبه ده؛ همدا یوه جمله ) همه چیز از بین رفت( له کابو نیمې پیړۍ راهیسې، زموږ په ژبو په بیالبیلو 
 .تکراریږي او ال د دې تکرار د پای ټکی نه ښکاري

 

میرمنې وروسته، یوې پیغلې ،چې د کیمرې مخې ته یې هم د خپل مخ د پټولو کوښښ کاوه، وویل: یو له بله  له دې  
 ...خبر نه یوو. هر چا منډې وهلې. کورونه پاتې شول

 

 خبرو د قیامت ورځ رایاده کړه، هغه ورځ چې یو له بله منډې وهي : ))یَْوَم یَِفرُّ اْلَمْرُء ِمنْ   د دې بې کوره شوې نجلۍ
ِه َو أَبِیِه َو صاِحبَتِِه َو بَنِیِه...((  أَِخیِه َو أُِمِّ

 

 عجیبه قیامت دی؛
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 2تر 2 له : پاڼو شمیرهد 

 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

 

ما خو اوریدلی و چې قیامت به عمومي وي، خو وینو چې نور ټول خلک ارام ژوند کوي. د اینده ژوند لپاره پالنونه 
اء پوړني ویوړل او له چا  جوړوي او موږ ښپې یبلي او سرتور سرونه منډې ووهوو. بې رحمه توپانونو له چا د حی

ما اوریدلي و چې د اسرافیل ع په لومړۍ شپیلۍ به د نړۍ ټول ذیروح مړه شي او په دویمه به بیرته راپورته    دستارونه
 .شي

 

خو لکه چې فقط زموږ د وطن لپاره لومړۍ شپیلۍ وهل شوې. ولس مړ دی. هسې د ژوندیو تمثیل کوي. وطن لوټې 
 .ۍ په انتظار یوولوټې دی. موږ د دویمې شپیل

 

هغې شیبې ته ګوتې شمارو چې شپیلۍ ووهل شي، مړ ولس مې بیرته ژوندی شي او له دوی سره وران او کنډر کڼدر  
 .هیواد مې هم بیرته اباد شي

 

په خدای سخته ده، چې شاوخوا وطنونه دې روغ جوړ وي او زموږ دې لکه د بزکشۍ د میدان څاروی د وحشي  
 .ه په شیبه پایمالیږيآسونو تر پښو الندې شیب

 

 !ملګرو
 

بیګانیو خبرونو دغو صحنو مې مغز کې دومره شور جوړ کړ چې  فیسبوک مې د لنډ وخت لپاره پرې ایښی و. خو د
 .که له تاسو سره مې شریک کړی نه وای، شاید سکته مې کړې وای

 

 :ځکه نو اوس مې په دې ډول راتګ ته مه حیرانیږئ؛
 

 ماره تویومه حیران مشه نن اوښکې که بې ش“
 “ رګو سره راځه ـل چې له جـا ویـو تـدا خـمـه

 

 !دوستانو
 

 : خدای خبر، د کندزۍ مور دغه چیغه به مې کله له حافظې بیرون شي دغه دی راغلم، خو
 

 !همه چیز از بین رفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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