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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۸/۱۱/۰۴

نویده خوشبو

زمونږ او د پردو د قربانیانو توپیر
ښوونکي په ډېر ټینګار وویل :په دې برید کې درې -زره -کسان ووژل شول.
دویم ځل یې تکرار کړه ماسره یې سترګې وجنګېدې ،وریځې یې پورته شوې،
شونډې یې ټولې او په ډېر فشار سره یې بیا وویل :درې -زره -کسان!
هغه ،په دویمه نړیواله جګړه کې د آلماني ځواکونو په کوم هوایي برید کې د
وژل شویو بریټانویانو شمېر یادوه.
په نني ژوند ،د لومړۍ او دویمې نړیوالې جګړې د اغېزو په اړه غږېده.
په دې ورځو کې ډېرې بریټانویان په ټټرونو ،د پالستیکي کوکنار د ګل نښې
لګوي.
په رسمي ادارو ،ټلویزونونو ،دوکانونو ،الرو او کوڅو کې د ډېرو په ټټرونو
لګېدلى دا نښه په لومړۍ نړیوالې جګړه کې د وژل شویو کسانو درناوى او یادونه ده.
د کابو یوې پېړۍ له تېرېدو وروسته هم ،په دې هېواد کې د وژل شویو کسانو یاد تازه او غم دروند دى.
د یادونې دا تکې سرې نښې ،د دې جګړې په اړه خپرونې او خبرونه؛ ماته هر شېبه په وینو سور افغانستان
رایادوي.
یوه جګړه ال پاى ته رسېدلې نه وي چې بله بدمرغي پیل شي! یو غم هېر نه وي بل پېښ شي! د کومې غمیزې د
قربانیانو یاد او درناوى وکړو؟

په وروستیو څو لسیزو کې د وژل شویو افغانانو کره شمېر پسې وګرځېدم:
پر افغانستان د شوروي یرغل په نوم د یوې څېړنې د شمېرو له مخې :د شوروي یرغل پر مهال جګړه کې دوه
میلیونه افغانان وژل شوي ،پنځه اویا زره نور ټپیان شوي دي او په سلګونه نور معیوب شوي دي .
په کورنۍ جګړه کې د وژل شویو ولسي وګړو شمېر په اړه مې کره سرچینه پیدا نکړه خو په ځینو تلویزوني
بحثونو کې ځیني سیاسیون د وژل شویو کسانو شمېر تر شپېتو زرو ډېر یادوي.
او د ټېلیګراف وېبپاڼې د شمېرو له مخې له  ۲۰۰۱زیږدیز کال نه تر  ۲۰۱٧یو دیرش زره عام وګړي وژل شوي
او نهه ویشت زره او نهه سوه نور ټپیان شوي شوي دي.
او د روان میالدي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې  ۱،٧۰۰ملکیان وژل شوي دي.
د خلکو کومې قربانيانې يادې کړو؟
د روسانو په ټانکونو او کالشینکوفونو د وژل شویو میلیونونو کسانو یادونه وکړو ،که په راکېټونو د زرګونه وژل
شویو کسانو!؟ په ماینونو د الوتو کسانو یاد وکړو!؟ که په هوایي بمباریو کې په خوب د ویدو کسانو!؟ په سجدو
پراته په ځانمرګو بریدونه کې د وژل شویو کسانو!؟ او که ................
رایاد شول؛ مونږ د جګړو قربانیان کله یادوو ،مونږ خو د جګړو اتالن لمانځو!
پخواني شوروي سره دجنګېدلو ټوپکوالو مړه اتالن دي او ژوندي یې د امتیاز خاوندان!
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

په جنتري کې رخصت د دوى په نوم دى او رسنیزې خپرونې هم دوى ته ځانګړې وي!

دلته انګریزان په ټټر سره لګېدلى نښه په لومړۍ نړیواله جګړه کې د قربانیانو لپاره لګوي؛ خو زموږ خلک د وسله
والو پکول په سر کوي او رومال له غاړې تاووي د قربانیانو په یاد هیڅ هم نه کوي .
په راکټونو او ماینونو د وژل شویو کسانو پروا نلرو؛ خو د غویي او وږې ورځې لمانځو.
د طالبانو د واکمنۍ د نړېدو نېټه مو یاد ده؛ خو دوى سره په جګرو کې د وژل شویو شمېر مو هېر دى .
ښوونکى که هر څومره راسره سترګو په سترګو شي او که هر څومره ټینګار او کوښښ وکړي؛ چې زه په دویمه
نړیواله جګړه کې په درې زره وژل شویو کسانو ودردېږم؛ نو هسې تېروتنه کوي.
زه هر ورځ بې وخته مرګونه او په وینو ککړ جسدونه وینم ،زه پېړۍ وړاندې خلک څه کړم؟
او که چېرته رښتیا هم زما ښوونکى بشر پاله وي او د بې ګناه انسانانو په مړینه غمجن کیږي؛ نو د هغو په وړاندې
دې غږ پورته کړي چې نن یې نړۍ نا امنه کړې.
که لوېدیځ والو ته د ټولو انسانانو وینه یو رنګ وي؛ نو یوولس نه یوازې یوه ورځ دې د بې ګناه وژل شویو افغانانو
په درناوي سره ګالن په ټټرونو ولګوي او خپل مشران دې وژنو ته نور نه پرېږدي.
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