
 
 

 

 3تر 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
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۰۹/۰۵/۲۰۲۱                 آصف بهاند

 
 ي مخته چاودنهځد نجونو د ښوون

 

 سونامي  خواليید تاوتر  ېباند  انو ی افغانستان پر ماشومانو او کوچن  د
 

 برخه  شتمه یو  ږـشپ

 

 
د زده کونکو قتل عام داسې زړه بوگنونکې    ،په دروازه کې چاودنه  يځوونښ  نجونو د  د  ېک  مهی کابل په برچي س  د

پېښه ده چې ساری به یې لږ تېر شوی وي او دا له ټولو خلکو سره، په تېره له ښځو او نجونو سره د تاوتریخوالي  
برید، د داسې وحشیانه  نوي نسل باندې    کونکو او  د ښوونځي پر زدهاو بشري ضد عمل دی.    ډول  ترټولو ظالمانه

د افغانستان نه یوازې وژل شوي او متضررین، بلکې  ، چې سر له اوسه  ینکې باندې داسې تیری دوراتل  افغانستان پر
 .د تباهۍ کندې ته ورپورې وهي نوی نسل او راتلونکې

 
 

که لږ دې پېښې ته د سیاست له عینکو وکتل شي، لیدل کېـږي چې گناه او تېروتنه بل چا کړې، پور یې عام وگړي  
پرې کوي. یعنې په افغانستان کې د ایراني استخباراتو او اخوندانو، نوکرانو د خپلو بادارانو د پروگرامونو د پلي کولو 

ي اپوزېشن دغسې متقابل عمل کوي چې په هره چاودنه کې په  په برخه کې چې څه کړي دي، د هغو په بدل کې د دو
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 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

 

لسگونو عام وگړي خپل ژوند له السه ورکوي، خو د پېښو او تېروتانو اصلي عاملین په خپلو ماڼیو کې داسې اسوده  
 ناست وي، لکه له هېڅ نه چې خبر هم نه وي.  

 

  ې درواز  یېد لو  يځوون ښ  وهید    ېبه وي چ  ېرېوي او چ  هڅ  یخوالیتاوتر  یلو  ېسره به تر د  انویماشومانو او کوچن  له
دا   ېپه وطن ک  بوید عجا  ي،ړک  انیـپټ  رډېووژني او تر سلو    رډې  وسوځنتر پ  ېچاودنه وشي چ  ېداس  ېد  ېپه مخک 

 .اسالمي توجه نه لري ریاو غ ميامي، اسالظن رینظامي او غ ولډ ېڅه ېپرون ترسره شوه چ هېښپ
 

  نگ،څ تر    نویاو متضرر  وید وژل شو  ېچ  ی د  ولډ  یارونکډ  ولوټتر    خواليیسره د تاوتر  انویله ماشومانو او کوچن  دا
نه خوب  چې  ته رسولي دي    دیبر  ېداس  یېدي او له رواني پلوه    يړک  ارډ  یې  انیماشومان او کوچن  ولټد افغانستان  

  ي ځوونښ  وی د    تیتل عام ته د ننگرهار والقد زده کونکو    يځوونښد    ېچد کابل د بر  یې  لگهېب  هښ  رهډېلري او نه ارام.  

 : ئړته پام وک رپوټ  ې. دید زده کونکو عکس العمل د
 

 :د زدکونکو غبرگون يځ ونښد  ېک تی په ننگرهار وال»
 

 تنهښماشومانو غو رهاريګ د نن لوډاو له وسله والو  هېښدشت برچي پ د
 

ثور    کشنبهی )  تاند والو    يځوون ښخصوصي    وهید    ېک  رهارګ نن (  ۱۹د  له وسله  د    ېچ  تلښوغو  لوډزده کوونکو 
 .ودروي ولړکول او رب پيټماشومانو وژل، 

 

د زده کوونکو په استازیتوب د    رهارګ خبري کنفرانس پر مهال د نن  وهید  /  ۱۹د ثور    /کشنبهی زده کوونکو نن    دغو
 .ودهښو نيیخواش تهښژوبله واو ګزده کوونکو ته مر رېشم وی يځوونښله امله د  ېچ هېښپ ۍکابل په وروست

 

 لوړکولو او رب  پيټله وژلو،    ید دو  ې د  ېلډ   ېبرخه نه لري نو وسله وال   ېک  هګړماشومان په ج  ېپه خبره چ  یدو  د
 .الس واخلي خهڅ
 

وي په   ېتشویش ک  رډېته په    ږمور او پالرم مون  وځته را  يځوونښله کوره    ېچ  ځزده کوونکو وویل: »هره ور  دغو
 « به ژوندي راشو او که نه؟ رتهېب ې چ ېخفه و ېرډېته   ږمون ېد ماشومانو له شهیدولو ورسته مو نن میند ېکابل ک

 

او پر   ه«ړیادونه وک ې بس شي پرلپس ېد ګجن وړسوله غوا ږتکراري جمله »مون رڅې ماشومانو هم د لویانو په  ېد
 «.هړوک تنهښغو  ېد رحم او عاطف ېماشومانو ی

 

  ېلري، چ  تیثیسونامي ح  ېداس  ېوید    یخوالیپر ضد تاوتر  انوید ماشومانو او کوچن   ېافغانستان ک  وادېپه ه  ږزمو
هر    زه،یهر نسل، هره لس  ږده. دا سونامي تر اوسه زمو  ېبدله شو  ېستونز  نيیاو ع  ې محسوس  ېویپه    ېولنټد    ږزمو

  ونونویلیلکونو او م  ونو،ګزر  ونو،ګد سل    بهیش  هرهاو    قهیهر ساعت، هره دق  ،ځهره ور  ،ۍهره اون  اشتیکال، هره م
 وهي.   ېور پور یېته  ېکند ۍاو د تباه پيځژوند  یاو راتلونک  یاوسن انویماشومانو او کوچن 

 

 دی:  رپوټ کوردننه او بهر ټولو دا برید او دا عمل غندلی دی، دا لنډ 
 

 ی پا  خواليید تاوتر   رهې سرب  ودلوښ  يږسره پر خواخو  انویقربان  ېښېغندي، د پ  دیهم دا بر  التونهیمتحده ا   کایامر  د»...  
 .يړغوا دل ېکولو سمالسي در هښپه ن وګړولسي و ناګ ېاو د ب دلېته رس

 

لپاره د افغان    توبید خوند  نوړد السته راو  زویدوو لس  روېد ت  اتويیز  ې ک  هیچارو وزارت خپله اعالم  وی بهرن  کایامر  د
 .روان ساتي ړولس مالت

 

 .کوي لهیه دلوېد ژر رغ انویپټاو د  يږسره خواخو انویقربان ېښېغندلو سره د پ د یبر ېحکومت هم د د یېترک د
 

 .يړور ک وابځ دیبا یېعامالن  ېچ ليیغندلو سره و دیبر ېد د رشېوتګ وی ملتونو سرمنشي انتون روګ مل د
 .کوي تنهښحل غو زیید سوله  چېک ړاو د ک دوېسمالسي در خواليی د تاوتر  ېافغانستان ک ړینومو

 

''پر ملکي    یېاو دا    ړېک  ندهګ رڅپه هکله سخته ''کرکه ''    دیبر  ېد د  وناما یدفتر    ۍملتونو استازول  روګ د مل   ېک  کابل
 .ی د یخلکو ظلم '' بلل

 

 «.ړېک ندهګرڅاو همدردي  يږسره خواخو ویله کورن ویشو کارښ ېښېد پ  ونامای
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 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

 

 هغوی کورنیو ته هېڅ نه شي ورکوالی. دا به د دیپلوماسۍ یو ډول وي، خو وژل سږږ. متضررینو او د  
 

 
 

او انکار نه   خیتر ویسره. دا  ، ښځو او نجونوانویکوچن ،له ماشومانو رهیپه ت ؛ینه د ه ښچا سره  یڅله ه یخوالیتاوتر
  ي ږـېاو ک  ی شو  یخوالیتاوتر  وڼب  لویبالیسره په ب  انویله ماشومانو او کوچن  ې ک  ولنهټپه    ږزمو  ېچ  ید  تیواقع  یمنونک 

له خپل نوي نسل سره   ېچ  يړوگ  ېولنټ  ېد هر  ېچ شي    یاړپوه ک  ېپه د  دیترسره کونکي با  خواليیاو د تاوتر
پر    خواليیبدلوي. د تاوتر  رویپه ا  هڅته اور اچوي او هر    ېراتلونک   ېخپل  ېک  قتیپه حق   یکوي، هغو  یخوالیتاوتر

  ې راتلونک   هښ  وڅسره سم وروزل شي؛    تنوښد وخت له غو  هڼاو مدرنه ب  ېوشي، په نو  نهیله نوي نسل سره م   دیبا  یاځ
 ولري.   داو هوسا ژون

 

 رازه ښېاو    کمرغهیخورا ن   وهی  ېدا وي چ  یېبه    لهی نسل ولرو او پا  یپوه نو  هښ  ېچ   وېـږوتوان  ږبه مو  ولډ  ېپه د
 خوالي یسره د تاوتر   انو یدي. له ماشومانو او کوچن  ېشو   ېمنفي ثابت  ېک  ړۍن  ولهټپه    ې لیپا  خواليیولرو. د تاوتر   ولنهټ

 .دوئېـږسره عاطفه ورول ېنیم ېرډېاو په  ئړته پاملرنه وک ېزنرو ید هغو ئ،ړوک نهیله هغول سره م ،یاځپر 
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