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  ۲۰۱۵/۰۸/۰۹ نـوري ایاز محمد

 
 شي راجع ته شوراء امنیت د ملتونو ملګرو د دې جنایت شهید شاه د
 

مظلوم افغانستان، د کابل په 
ویر له پخواء ډوب  ښار، د 
ښاروالې اتمه ناحیه د شاه شهید 

د  ۱۶مشهوره سیمه، یه نوم 
د  ۷لمریز کال،  ۱۳۹۴اسد 

ز د جمعې د شپې ۲۰۱۵اګست 
یوه بجه...خلک د ورځني 
چوپړ او محنت نه راغلي خپلو 
کورو ته په خوب بیده. یو 
انسان لیکن نا انسان د ورکړل 
شوي پالن سره سم د خپل 
موټر سره، چې تر وروستي 
امکان پورې په وژونکو 

چاودېدونکو موادو یې ورته ډک کړۍ ، نوموړې نقطې ته راځي او ورکړل شوې دنده د دغه 
چاودیدونکو موادو په چوولو سره اجراء کوي. د انفجار په نتیجه د لوی وحشت اچوونکي غږ 

په بدرګه تولید کیږي، چې په څو ثانیو کې شا او خواء سره جوغد داسی یو قوي موج د هوا 
کانکرېتي او مضبوطې ودانی دړې وړې کیږي، بی سارې خاورې او دوړې آسمان ته پورته 

 کېږي او بی غرضه او بی ګناه خلک مړه، تپیان او لیوني کیږي. د راپور سره سم:
 

 کسه ځای پر ځای وژل ۱۵
 کسه زخمیان ۳۵۰

 کسه ماشومان مړه او تپیان شول. ۱۸ښځینه او  کسه ۴۸له هغې جملې، 
 سرایونه بالکل تخریب ۱۴د خرڅالو هټی او  ۲۰۰

 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت خلکو ته مالي زیان واړول شو. ۲۵په ټول کې د 
 

دا، چې دغه د انفجار)غږ...!!( زمونږ څومره بی ګناه د شاه شهید د سیمې هیواد والو ته روحي 
وروساوه، دا ال رسنیو ذکر نکړ. مړه خو والړل، تر خاورو الندې شخ کړای شول، او زیان 

اوس به د ویرجن کابل په روغتونو کې دغه زمونږ د ټپیانو هیواد والو کوم حال وي...؟!. د دې 
، چې هیچا په شمول د وسله والو طالبانو، چې اوس د ئډېر لوی جنایت تاثیر په دې کچه د

ضد جګړه کوي هم یې مسوولیت پرغاړه وانخیست. نن زمونږ ګران هیواد موجود حکومت پر 
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او افغانان د یوې شیطانې استخباراتي جګړې قربانیان دي، آخر دا جنګ تر کومه وخته 
 پورې...؟.

زه د یوه افغان هیوادوال په توګه په اوسني افغان حکومت او ولسمشر محمد اشرف غني دا غږ کوم، 

افغان ولس په حق کې ناروا جنایت دې د نورو پلټنو او د اصلي عامل د پیدا  چې دغه تر سره شوی د

کولو په خاطر د ملګرو ملتونو د امنیت شوراء جلسې ته ورمخته کړي. عامل باید په نړیواله توګه په 

ګوته او محکمې ته وسپارل شي.په غیر د دې صورت کې به د افغانستان د ملت دښمن لکه د پخوا په 

دغه کرغېړن عمل ته دوام ورکوي.شان خپل   

 پای

mailto:maqalat@afghan-german.de

