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

 
 ۱۵/۰۹/۲۰۱۹                 آصف بهاند

 

 منډېر کې کلنۍ یف ښاهېدرسلپه ډنمارک  د
 

 د بشر پالنې یوه غوره بېلگه
 

LØB 
 

 (Stafet for Livet) 
 

 د ژوند له پاره یو بل گام اوچتول
 

 
 

 

 ــ د دوی منډې، زموږ منډې؟ 
 

 و،ــ دوی په ژوند پسې روان دي او موږ په جګړې پسې منډې وه
 

ــ دوی د هغه چا د ژوند د ژغورلو له پاره منډې وهي چې هیڅ یې لیدلي نه دي، خو زموږ خلک یا د مرګ له پاره  
 منډې وهي، یا د هیڅ له پاره؟  

 

وي له پاره منډې وهي، خو زموږ په کلي کور کې د دایمي ویر ټغر داسې  یــ دوی د اټکلي پیښیدونکي ویر د مخن
صه چې د  نه وي خال ې هیڅ امید نه شته. د چاودنې او بمباریو د قربانیانو دعا الغوړلیدلی دی چې ټولولو ته ی

داسې خوله پرانیزي چې د یو نه، دوو نه، سلو نه، زرو نه؛ بلکې د ټولنې د   جنسي تیري وژونکې او داړونکې بال
ټغر د ټولیدو امید   اکثریت جسم او روان داسې زخمي کړي چې رغیدل یې ګران نه، بلکې نا شونی وي او د ویر د

 .نور هم له منځه وړي
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 «Stafet for Livet»د کې د ډنمارک په هیدرسلیف ښار کې هر کال د سپتمبر په دویم ویک ایند 
زه تقریباً هر کال یوه رپوټ ډوله مقاله  .په نامه د منډو سیالۍ تر سره کېږي( د ژوند له پاره منډې)

منډو کې د ګډونوالو شمیر، د تر سره شوو  پهلیو موخې، اپه دې محتوی لیکم چې د منډو د دې سی
د  ؛ په کې ... او د ټاکلي فونډ له پاره له سیالیو څخه د تر السه شوي مبلغ اندازهمنډو ټولیز واټن

 . رانغاړمد بېلگې په ډول دوستانه هڅې او د یوه لوړ کلتور سان ډنمارک د خلکو د یوې ان
 

دا لوبې نه بایلونکي لري او نه هم و کلونو د مقالو په څېر باید په تکرار سره ولیکم چې: بیا هم د تېر
څوک څه الس ته راوړي، بلکې ټول گډون کونکي په ټاکلو ټیمونو کې تنظیمیږي او د خپلو ټیمونو 
   له الرې ټاکلې پیسې یوه ځانگړي فونډ ته ورکوي چې له سرطاني ناروغیو سره د مبارزې فونډ دی.

 
د خپل هېواد افغانستان د خلکو له منډو سره پرتله  په ډنمارک کې د ډنمارکیانو دغه منډې او هڅې، 

 کوم او د دواړو هېوادونو د منډو پایلې درنو لوستونکو ته وړاندې کوم.
 

له منډو او تپ و تالش سره   افغانستان دخلکو که دا منډې زما د پلرني وطن  ، لکه د تېر کلونو په څېر
دلته هر انسان د یو چا د ژوند د ژغورلو له پاره پل ح ډول لیدل کېږي چې په واضپرتله شي، 

ډیری ښارونو زما د پلرني وطن په    (۰۷/۰۹/۲۰۱۹)  ، خو په همدې ورځ او په همدې ساعتياوچتو
ه، پکتیا ، ننګرهار، فراکابل ېپالزمیند حشت، وژنو، سوځونو او بربادۍ لوبې روانې دي. وکې د 

د نه او واټونه اوس هم په وینو ککړ دي. دغه راز زموږ مظلوم خلک هره شیبه او... ښارونو دیوالو
 په نامه ؟نویو منډو او لوبو ته سترگې پر الره دي.هیڅ خبره به نه وي چې د شهید؟ پالنيوحشت 

د موټرو کاروانونه له مسلح خلکو نه ډک، هوایي ډزې، په چغو سره د نفاق شعارونه، منډې پیل شي،  
د ې ډلاو یا هم څو ټوپکي  پیل شي او یو شمیر هېوادوال د گور تیارو ته ولېږيل او... د خلکو ډارو

 .کوي او اوربلونې وژنې ،پردیو طرحه شوو پالنونو د تطبیق له پاره چاودنې
 

 په همدې مناسبت زما په یوه خپره شوې مقاله کې، ما خپله خواشیني داسې څرگنده کوې وه:
په افغانستان )کابل( کې او ډنمارک )هیدرسلیف( کې دا دواړه کارونه هر کال تقریباً په یوه نیټه »

ترسره کېـږي. زما له پاره دردونکې دا ده چې ولې افغانان هم د ډنمارکیانو په څېـر، د انسانانو او 
 بیا خپلو هېوادوالو د ژوند د ژغورلو او ښېگڼې په باب فکر نه کوي؟ 

 
لیته مسلح افرادو ؤهم د بیخي ډیرې خواشینۍ او ژړا وړ دا ده چې د ایله جاري او بې مساو له دې 

 «له خوا ښه، پر ځای او قانوني گڼل کیږي. غړيدا نا انساني اعمال د پارلمان د یو 

 
دی چې: زما د پلرني وطن د خلکو منډې او په ډنمارک کې  په دواړو وطنونو کې د منډو ګډ ټکی دا

ړندي شوې دي او له تېرو تجاربو نه په استفادې سره دا گد خلکو منډې نورې هم په خپل مسیر کې 
خو په دې توپیر چې  ؛ ط السرونو کې پر مخ روانې ديخمنډې نورې هم منظمې شوې دي په خپلو 

په موخه او زما په پلرني وطن افغانستان کې د انسانانو نه د دلته په ډنمارک د انسانانو د ژغورنې 
په لکونو هر کال د منډو په پایله کې ښار کې  فپه هیدرسلیزې ستلو په موخه، دلته یوایژوند د اخ

څو د ناروغانو درملنه ورباندې   ، کرونه »له سرطاني ناروغیو سره د مبارزې فونډ« ته لېږدول کېږي
همدې ته ورته منډو په پایله کې هره ورځ د اټکل پر اساس له سلو نه  وشي؛ خو زما په وطن کې د

 تر دوه سوه انسانان خپل ژوند له السه وکوي.
 

په هغو الرو کې چې د سیالۍ گډون کونکي نیو لوبو کې بیا هم د تېرو کلونو د سیالیو په څېر ږپه س
د لکه د تېر کال په څېر » کیږي،منډې وهي، د الرو په اوږدو کې سپین کاغذي پاکټونه ایښودل 
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پاکټونو په منځ کې میده شگه او د شگو په منځ کې یوه ډیوه )شمع( ایښی وي، د لوبو د لومړۍ ورځې 
په ماښام ډیوې لگول کېـږي او تر سهار پورې بلې وي، د دې سپینو پاکټونو پر ډډو باندې، د پاکټونو 

هیلې او ځینې نومونه لیکل شوي وي. دا شخصي  شعارونه،مسیژونه، د ایښودونکو له خوا بیالبیل 
 :هد هبېلگ د ایې یوهیې 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !« يد د مبارزې په حال کېطان( سره هغو ته چې له دې ناروغتیا )سر»
 

 
په پیل  ېوله غونده کېږي. د غونډډهر کال د منډو د دې سیالیو په پیل او پای کې یوه ستره میټنگ 

او د سیالو په پای  کې د سیالیو د تاریخ او پر خلکو او ټولنه باندې یې د اثراتو په باب خبرې کېږي
کسانو ته چې د سیالیو   تر هغه وروسته ځینو هغواو    يږات وړاندې کېمعلومکې د سږنۍ سیالۍ په باب  

 د گالنو ګېډۍ او ډالۍ ورکول کېږي. ، په جوړولو کې یې فعاله ونډه اخیستې وي
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د ډنمارک د هیدرسلیف په ښار کې په جوړو شوو سیالیو کې هیڅ لکه د تېرو کلونو په څېر سږ هم 
 دي، بلکې ټول ګډون کونکي ګټونکي دي.  څوک بایلونکي نه

 

په دې لوبو کې ټولې منډې او هلې ځلې د انساني احساس له مخې، له مرګ نه د یو انسان د خالصون 
له پاره دي. دلته اصلي ګټونکی هغه انساني احساس دی چې د انسان د ژوند د ژغورلو له پاره تالش 

بل نا لیدلي انسان د ژغورولو له پاره پل اوچتوی کوي، دلته اصلي ګټونکی هغه انسان دی چې د یو 
 ».او زغلي

 

 امو لنډ معلومات:قار د منډو (۲۰۱۹) په سږنیو
 

 ،(۶۵۰۲تنه )زره او دوه  ږشپی :د منډې کونکو شمېرــ 
 

 ،کیلو متره (۵۸۰۳۸اتیا زره او اته دېرش ) پنځهتقریباً  د منډو کونکو د منډو کولو واټن:ــ 
 

 ( ډیوې،۱۰۶۵۲دوه پنځوس )  سوهږو زر او شپ: یو په اوږدو کې د ډېوو شمېرد مڼدو کونکو د الرــ  
 

 زره ایرو(، ۱۴۷کرونه )ډنمارکي بلغ اندازه: یو میلیون او سل زره وي مد تر السه شــ 
 

 او...
 

خوانیو لیکل شوو پد همدې منډو په باب زما له هم په پای کې  نۍ مقالېږلکه د تېر کال په څېر د س
 مقالو نه، یو څو جملې:
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 دوی منډې، زموږ منډې؟ــ د  
 

 و،ــ دوی په ژوند پسې روان دي او موږ په جګړې پسې منډې وه
 

ــ دوی د هغه چا د ژوند د ژغورلو له پاره منډې وهي چې هیڅ یې لیدلي نه دي، خو زموږ خلک 
 یا د مرګ له پاره منډې وهي، یا د هیڅ له پاره؟ 

 

وي له پاره منډې وهي، خو زموږ په کلي کور کې د دایمي یــ دوی د اټکلي پیښیدونکي ویر د مخن
ې هیڅ امید نه شته. د چاودنې او بمباریو د قربانیانو ویر ټغر داسې غوړلیدلی دی چې ټولولو ته ی

داسې خوله پرانیزي چې د یو  صه چې د جنسي تیري وژونکې او داړونکې بالنه وي خال دعا ال
نه، دوو نه، سلو نه، زرو نه؛ بلکې د ټولنې د اکثریت جسم او روان داسې زخمي کړي چې رغیدل 

 .ټغر د ټولیدو امید نور هم له منځه وړي یې ګران نه، بلکې نا شونی وي او د ویر د
 

 

 پای
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