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http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

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

 
 ۰۱/۱۱/۲۰۱۹                پوهندوی آصف بهاند

 

 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې
 

 د تاوتریخوالي سونامي
 

 پنځلسمه برخه
 

 غې د پالر وژنههد  ، د ماشومې تر مخې
 

 

د دې ماشومې اوښکو ته څوک ځواب ویلی شي. چې ولې یې ودانه دنیا ور ونړوله. ولې یې بې پالره کړه. ولې یې 
 د هغه سترګو وړاندې ور وواژه. 

 

 وجدانه انسانان یو. د دې وطن خلک د جهالت په وروستۍ پوله والړ دي. بچۍ! مونږ وبخښه، مونږ بې 
 

 انسانه! انسانیت پاره پاره
 

 جان آغا بهار
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 نه شو   ړیس ېعالم ک ولټ په   وانې ح وی»
 « شي ناورځله ـپـه خـ پ ېـچ یانسان د دا

 

 (یپسرل استاد)
 

تر بل بدتره او پایلې یې  ویې که هر ډول ته وکتل شي او وڅېړل شي؛ ی د تاوتریخوالي ډولونو ته په کتو سره
ر هغوی باندې ژور رواني پچې تاوتریخوالی دی  کوچنیانو سره تاوتریخوالي داسېورانونکې دي، په تېره بیا له 

 ږدي.ـمنفي تاثیرات پر ځای پرې
 

 ېاندړتر سترگو و  جلۍ  ۍچنوکیوې  د  زه پېښه کې په کندهار کې  په یوې تا پرون د میډیا تر ستوني داسې راووتل چې  
 .  دی اوج او وحشت یلخواید پالر وژنه د تاوترپالر وژل شوی دی. د ماشوم ترمخې،  ېد هغ

 

کال  ۲۰۱۹د زموږ په ټولنه کې له ماشومانو او کوچنیانو سره تاوتریخوالی روان دی او ښه په کش کې روان دی. 

یلې  گ و، وې وژله او مړی یې چیرې ورته وغورځاوه؛ خلکو ژړاوې اوتښتوله مهسا ه مارچ کې یې په نره توره؟پ

 ن کم سنه دي او... ي، قاتلینو ولې داسې وکړل، پایله یې دا شوه چې قاتلیژنکولې چې ماشوم خو څوک نه و
 

به ړه، اوس الپه زهرو وماشوم ټول عمر یې ( یې ورته وواژه او د مړه پالر د پالر)م پرېښود مشر واوس یې ماش
 خلک او چارواکي څه نوم پرې ږدي؟

 

 
 

 که هر څو یې سازومه نه سازېږي »
 « والـو دی ـاڼ ـږو کـه دي د کــان ـتـښـپ

 

 (خوشال خټک)                      
 

 که هر څو یې ورته لیکم نه یې لولي 
 وطنوال دي هم ړانده هم بې غوږونو 

 

 (آصف بهاند)
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ژوند ورنه اخستل؛ وینې یې تویول او    ،د هغه قهرمان، د هغه پالر په ډزو وژل  د یوه واړه کوچڼي تر سترگو وړاندې
پرون  رېواد کې دا کا هو زموږ په خ ي، شنه  کېداییه ج تو ډول هیڅ په په هیڅ قانون او په هیڅ کلتور کې نه شته او 

 واب په پار شوی وي یا به د جنت د ویزې په خاطر او یا هم...ثیا به د  ،تر سره شو
 

کورنۍ، ښونځي او چاپېلایر کې نه وای لوی شوي، د م کړی وای، د تاوتریخوالي په که د دې شخص وژونکي تعلی
له به یې دول شوې وای، هیڅکږی وای او عاطفه ورلېزښت ورښودل شوپه درسونو کې د انسان ار ،ټولنې له لوري

 .کړی دا کار نه وای تر سره
 

برگونونه یې غگ نظریات ورکړل شول چې یو ځو ل رنگارره لکه تپه میډیا کې یې د خبر او عکسونو په خپرېدو س
 را اخلم:دلته 

 

 ولیکل:  داسې ن دوستا ښاغلي نعم
 

 د دې پرښتې ژبه د تور ابلیس وحشت ګونګه کړې، »
 

 دا نشې غږیدلی،
 

 د وحشتونو په لمبو کې زما د سوزیدلي وطن کوچنۍ ښاپیرۍ!
 

 ړ کړ چې د انفجار خطر یې محسوسوم. ستا خاموشي مې سر کې داسې شور جو
 

 ګلې!
 

 خوږې نانځکې!
 

 !ستا له ترهیدلو سترګو ځار شم
 

 ، همداسې خاموشه پاتې شه؛ دلته د انسانیت جنازه وختي پورته شوې
 

 دلته د اشرف المخلوقات په لیدلو وحشي ځناور سر وخوځوي او ووایي:
 

 ښه ده چې انسانان نه یو.
 

 ګلې!
 

 ه په کوچنۍ هدیره کې ښخه کړه.د وحشت دا ستره خاطره دې د زړ
 

 دلته ستا د ګڼو همزولو په کوچنیو زړونو کې د دغه شان لحظو یادونه ښخ دي. 
 

 نو:
 

 “ربه ربه زما ربه
 لیونی شوم په فکرونو 

 څنګه خور قهر او غضب کړم
 په صحرا او سرو ګلونو” 

 

 «ته ویشتلی.خبر دی چې کندهار کې ځناورو وسلوالو د دې ماشومې په مخکې یې پالر ور 
 

 داسې څرگند کړی دی: نظر خپل نیو یلعما ه راز ښاغلي اسغد
 

 د چا په زمانه کې؟»
 خو کوم وحشت او دهشت چې روان دی دا د ،نه د شداد زمانه ده نه د نمرود ، نه د فرعون زمانه ده نه د یزید

یو پلو د نړۍ د   ، دا د مالواکۍ او اسالمي امارت په زمانه کې دی.ولسواکۍ او اسالمي جمهوریت په زمانه کې دی
ږي او بله خوا د اسالمي خالفت بیرغ رپاند دی. یوه خوا د نړۍ د دویم نمبر مفکر د توصیف باران ـیـمدنیت توغ رپ
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خو د شعارونو په دې ګرم تنور کې بیا زما د وطن   نې کېږي،ږي او بله خوا د اسالمي نړۍ د دویم نمبر مال ستایـاورې
 .تنکي نرګس ورېتېږي

 

ېبې دې ترهېدلي تصویر ته په مسلسل ډول وګوري؟ څومره ترهېدلې د نړۍ پر مخ به داسې څوک وي چې څو ش
به یې   اوس  ،هغه وایي چې اوس به بل ډز کېږي  ،هغه وېرېدلې چې د خپل پالر تصویر ته نه ګوري  ،هوسۍ ګوټې ده

شونډې به یې رپېږي او  ،زړه به یې درزېږي ،، اوس به یو ځل بیا دا مه مه کويد پالر له سینې بله ګولۍ وځي
 سلګۍ به یې بندېږي.

 

خو که څوک غواړي ستا د پالر د ژوند د وروستیو شېبو او  ،. پالر دې الړ لورېدا دی زما د وطن د ژوند تصویر
. هو  ه به هر څه وګوريتهل ،ستا سترګې دې بېرته کړي ،ه دې الس کېږدينو ستا پر زړ ،سلګیو تصویر وګوري

 يکټد پالر د ژوند وروستۍ شېبې دې ورته ټکي په   ې،ږ کې و نیولـ! کله چې دې د شپې نا وخته مور او نیا غېلوري
 بیان کړه او همدا داستان بیا هغې نړۍ کې د خدای حضور ته هم په همدې بڼه تېر کړه.

 

دې وطن یو   و وجدان خاوندانو! هغه ملي بیرغ ته خو ګورئ کنه چې د شهید مخې ته هسک دی، ای دای د ایمان ا
 «..ارماني شهیده پر مخه دې ژېړي ګلونه.

 

 دي:  لیکلي جان اغا بهار داسې
 

 اخ؛»
 

 یتیمې بچۍ!
 

ټولو ته لوی تر د دې وطن باچا پورې   ،له ما واخله  ،مه را ګوره، داسې مه راګوره. ستا معصومانه او مظلومانه لیدل
 شرم دی. څه بې وجدانه یو، ان د وجدان په عذاب هم نه اخته کیږو.

 

 بچۍ!
 

... ځکه یې داسې سزا ، چنګیز و، هټلرو ستا پالر د دې وطن د ټولو انسانانو قاتل و، فرعون و، کارون و، نمرود
 ورکړه.

 

 بچۍ!
 

 لې ټکان ورنکړ.ستا له سترګو لوېدلې اوښکې ولې معجزه نشوې. ستا سلګیو دې نړۍ ته و
 

 بچۍ!
 

ستا د سترګو پر وړاندې یې ستا د قبله ګاه له سینې څخه مرمۍ پورې ــ راورې وویستې، ان وینو یې ستا "ګالبي" 
 غومبرې در ولړل.

 

 بچۍ!
 

 «بچۍ!
 

هیله کړې وه، خو استاد محمد تنها عکسونو د نه خپرېدو سره له دې چې د ټولنیزو شبکو ځینو کارنو د دې پېښې د 

 کلي دي: یل داسې بیا 
 

خو پرېږده چې همدا دردونه له تربګني نیولې   ،که څه هم د معصومې ماشومې او مقتول پالر انځور دردوونکی دی»
وړاندې د افغان انسان په زړه کې څړیکه، کرکه او بغاوت پیدا   بیا تر دینې ټېکې پورې د هر قتل نجس جواز پر

 کړي.

 �😭😭� .ځینې سخت دردونه د اوږدمهاله درملنې لپاره ښه نسخه ثابتېدالی شي -

 « دکندهاروحشت#
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 ږي، ـره داسې کېسزما د وطن له نوي نسل 
 چا ته ووایو،چا ته عرض وکړو، 

 او...  يخدای خویې خپله وین
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