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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۷۲/۷۰/۲۰۲۱                  لېوال  عبدالغفور
                   

 

 !پټی یې درنه وخوړ او ته یې ال مږه بولې
 
 

 . په البراتوار بدل کړی دی Genocide دا وطن یې د نومهالیو ) معاصرو( توکموژنو
 

سیمه ییز او نړیوال استخبارات دي، یوه ورځ اجرتي جالدان راولیږي، تور بیرغونه ورکړي، داعش یې ونوموي، 
شینواري، خوږیاڼي او مومند پر بمونو کینوي، هزاره هېوادوال ووژني، ووژني... هغوی چې د هزاره قوم د قتل عام  

 ړه شي، چې دا قتل عام دی که نه؟  چیغه پورته کړي، دا نور یې نه مني او په کور دننه شخړه جو
 

بله ورځ حرفوي قاتالن په سپین بولدک راخوشې کړي، چې د وینو ویالې وبهوي. ورپسې پاکستاني پوځ په رسمي 
یونیفورم کې څو کیلومتره د افغانستان خاورې ته راننوځي، له خپلو وسلو سره عکسونه واخلي او په سپین بولدک کې  

پیل شي... دا وژنه هغه وژنه خو موږ وایو: ځه ! پر اڅکزو ده، موږ یې څه کوو؟ د زیو او خېلونو د اڅکزیو قتل عام  
 . خانان او مشران په دې ورځو کې په ذره بین هم نه لیدل کیږي

 

د پان تورکیزم نغارې هم ډنګیږي، ښایي په دې نامه به هم ګڼ تورک توکمي هېوادوال ووژل شي، خو موږ به وایو  
 رې څه؟  زموږ یې پ

 

تاجیکستاني ترهګر او چینایي ایغور قصابان یې راوستل د بدخشان شریف تاجیک ولس یې پرې قتل عام کړ، معادن  
یې ورولوټل، هغوی چې د تاجیکانو په نوم د فدرالیسم منافقانه چیغې وهلې د معرکې په ورځ ورک شول، ځانونه یې 

 .ته پرېښودلغلي کړل او بدخشاني و تخاري تاجیکان یې قتل عام 
 

بلوڅان خو له کلونو په هدفي وژنو سټ شول، ځکه تر ډیورند پورې د بلوڅ مبارزینو د ازادي غوښتنې کسات د 
 . افغاني بېوسلو او بېوزلو بلوڅانو له ژونده اخیستل کیږي

 

یو په وینو  طبیعي نړیوال پارک د نورستان  -په کونړ کې یې ښکلي نورستان ته الره جوړه کړې ده، چې دغه فرهنګي  
  ي...ولړي، موږ به وایو څه یې کوو، نورستانیان د

 

 .کیسه روانه ده
 

 وه د خدای بندګانو،
 

 خو ټول یې ومنئ، چې د افغانانو قتل عام روان دی. پرون د هزاره افغان، نن د پښتانه افغان او سبا د تاجیک و بله 
 . ورځ د بل افغان

 

ګاونډیو استخباراتو د نړۍ تر بل هر جینوسایډ او عاموژنې ډېر افغانان ووژل، نه هتلر په هیلوکاسټ کې دومره یهود 
تورکانو په دې شمېر ارمنیان، نه هم برمایی پوځیانو دومره روهنګیایي مسلمانان وژلي دي، وژلي ول او نه عثماني 

 .لکه سیمه ییزو استخباراتو چې افغانان ووژل
 

عجیبه دا ده، چې سلګونه کاله روسته د هغه نورو عاموژنو پوښتنه کیږي، خو د افغانانو نه نن او نه هم سبا پوښتنه 
  ې:شته، دا ځکه چ 
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موږ یې په داسې ویشنو سره ویشلي یو، چې همدا نن ال یو د بل عاموژنه نه منو، نو نړیوال به زموږ ټولو عاموژنه 
 ولې مني؟ د یوه ملت د جینوسایډ پوښتنه به څوک کله وکړي؟ 

 

 د ټول ملت عاموژنه راروانه ده او موږ ورته ناست یو، چې د دولت مامورین ولې فاسد دي؟  
 

 کوم ځای او ډب دې چېرته خیژي؟ وایي: وهم دې 
 

 !پټی یې درنه وخوړ او ته یې ال مږه بولې
 

 که سره یو نه شو، 
 

 راویښ نه شو، 
 

 ونه دریږو،
 

 .همداسې به مو وژني، وژني، وژني ... چې خالص شو او ټولې زېرمې او پانګې رانه وړیا لوټ و تاالن کړي
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