
 
 

 

 4تر 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
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

 
 ۰۲/۰۳/۲۰۲۱                 آصف بهاند

                      

 پر ښځمنو باندې برید، د کوم ځای دود دی؟ 
 

 ې وار کو  ېباند  ې ورسرـ ر تــګه پــنــڅ
 م ادرار کوي ــ ره سـر ږیــو دې پـــخ دا

 

 یسي ــک نـوپــ ه تـوړوني تــ ه پـګـرنــڅ
 الر کوي ـکه پـیـن  کاوى د ـپـه سـګــنــڅ

 )قانع( 
 

 

و  څننګرهار کي یې نن بیا غزا کړې، د جهادیانو خدای)!( نن بیا خوشحاله دی ځکه روبوټانو یې د 
 .افغانو میرمنو ساه واخیسته

 

 . ..واه جهادیانو واه 
 

مطلب زما و د جهادیانو خدای جال دئ، زما د هللا ج په قانون کي د انسان مرګ د ټولي جامعې مرګ  
 .خو د جهادیانو د خدای په قانون کي ویني بهول د ثوابونو سرچشمې ديدئ 

 ! لعنت سه تو لعنت پر تاسو
 نثار صالح( )                              
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 4تر 2 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

 

دوښمن زموږ خلک، په تېره ښځینه فعاالنې داسې گڼي لکه گندنه، چې هر نسل یې سر راپورته کړي، بیا لور په الس  
ننگرهار کې ماللۍ میوند ووژله، د هغې د وینو سره خالونه  ورته والړ وي او ریبي یې. څه موده مخکې یې په همدې  

ال تت شوي نه دي چې د هغې په خورلڼو او همکارانو پسې یې لور را وخیست او په یوه واریې څو تاندې څانگې را 
 ړنگې کړې.

 

پر ستېژ باندې   افغانستان د داسې عجایبو وطن دی چې همدا نننی قاتل به څو ورځې وروسته د مارچ د اتمې د لمانځلو
 د افغانستان د ښځو په پته مبارکیانې  وړاندې کوي.

 

ځانته سړی په هیڅ ډول قناعت نه شي ورکوالی، قاتلین د یوه پټ پروگرام له مخې پر هغه ځای وار کوي چې د چا 
پر ځان ال ورته پام نه وي، د نظر وړ شخص چې د وژلو فرمان یې قاتل په جیب کې له ځانه سره راوړی وي، هېڅ  

 خبر هم نه وي، خو دوی ډزې پرې کوي. 
 

 که قاتل سړی وپوښتي چې: 
 

 ــ دا ښځې یا نجونې مسلح وې؟ 
 

 ــ نه، 
 

 ــ نو بیا د څه له پاره دزې پرې کوې؟
 

 ــ بس ثوابونه، جنتونه، حورې او...
 

 لکه د مرحوم روحاني خبره چې:
 

 »زه مچ نه شړم، ما څوک څه کوي...« 
 

هم هېڅ فکر نه کاوه چې له داسې یوې پېښې سره به مخ کېـږي، کورنۍ به یې الرې څارلې چې لور،  ننیو مقتولینو به  
خور، مېرمن. مور... به یې راځي او دوی په خوښۍ له خندا ډکې خولې ستړي مه شي ورته وایي، خو جنازه ورته 

 راوړل کېـږي،  
 

 سړی هېڅ نه پوهېـږي چې دا د کوم ځای قانون دلته چلېـږي او دا څه ډول عدالت دی؟  
 

 شکایت وکړي: داسې خلک حق لري چې 
 

 ننگیالی حضرتي:
 

 !په ننګرهار څه بنډلیانو واکمني وکړه»
 

 میوند قاتلین څه شول؟هغه د ماللې 
 

امرخېله! که تا ولس ته دروغ نه وو ویلي چې ګواکې د ماللې میوند قاتلین نیول شوي دي اوس د والیت امنیه قومندان 
 .او د وألیت ویاند د دروغو ویلو او لیکلو هېڅ جرائت نه شو کولى

 

 « !خو افسوس
 

 و: د بودا په لسو زرینو اصولونو کې تر ټولو لومړنی اصل دا 
 

 »ځان له ځانداره نه اخستل.« 
 

 خو قاتلن په عام محضر کې د خدای خلیفه وژني،  
 

قاتلین په رڼا ورځ د بازار په منځ کې د څو بیگناهو ښځمنو ژوند ته د پای ټکی ږدي، خپله هم بیغمه په خپله مخه  
چېرې ناست وي خبرونه به گوري ځي، ابۍ مړه تبه یې شکېدلې، د پوښتنې هم څوک نه شته توریالی قاتل به اوس  

 او پر خپل عمل به ویاړي او د حورو چورت به وهي او... 
 

 پر داسې وژنو انسانان څه چې، ونې او بوټي به هم ژاړي: 
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 4تر 3 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

 

 

 د مامونۍ د مرګ آواز شو 
 په بڼ کې ونې تاویدې ویر یې کاونه 

 
 د ننگرار د نننو وژنو په باب څو نظرونه او یو شعرو: 

 

 : صالحنثار 
 

ننګرهار کي یې نن بیا غزا کړې، د جهادیانو خدای)!( نن بیا خوشحاله دی ځکه روبوټانو یې د دو افغانو میرمنو ساه  
 .واخیسته

 

 ...واه جهادیانو واه
 

انسان مرګ د ټولي جامعې مرګ دئ خو د  مطلب زما و د جهادیانو خدای جال دئ، زما د هللا ج په قانون کي د  
 .جهادیانو د خدای په قانون کي ویني بهول د ثوابونو سرچشمې دي

 

 !«لعنت سه تو لعنت پر تاسو
 

 امرخیل:  مریم
 

واخله خپل شخصیت ددې وړ کړه چې کار او خدمت وکړې کلونه کلونه ستونزې وګاله، د هر چا پیغورونه په سر  »
یو جاهل او نادان راشي په څه اسانه دې ټولې هیلې درووژني د ناچیزه او بې ارزښته څه بدل کې په بې باکۍ قتل 

 « .عام کړي
 ننګرهار #
 خبریاالنې #
   

 :دوست  نعمان

 
 شړیدلې؛نه یواځې له حکومته بلکې له موږ ولس هم خبره »
 

 .که د نننیو نجونو قاتل د زړو چپلکو او بوټانو غل وای، تاسو به ورپسې د زړورو پهلوانانو ښاریانو منډې لیدلې وې
 

 .بس چې په چا راغله په هغه راغله
 

*** 
 .په ښځو ډزې کول؛ هغه هم په منځ ښار کې

 

 .موږ د انسانیت پر لمن تور داغ یوو
 

 رښتیا؛ 
 

 .موږ خو داسې نه وو
 

 !جګړې
 

 .څه وحشتونه دې وزیږول
 

*** 
 څومره چې ماته په یاد دي او  

 

 :هیله ده څوک خپه نشي
 

 ، د تېرو څو کلونو په جریان کې جالل اباد کې د انعکاس تلویزیون پر ودانۍ برید وشو
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 4تر 4 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

 

 

 ،رئیس یې له منځ ښاره اختطاف شو
 

 ،د یوه کارمند کوچنی زوی یې اختطاف شو
 

 ، نوم تکړه ژورنالیسته او د هغې غریب موټروان شهیدان شولد ماللې میوندۍ په 
 

 او
 

 ...دا دی نن بیا
 

د ټلویزیون مشرتابه یا هر چاته چې د دې هدفي او زنځیري وژنو په اړه دقیق اطالعات وي؛ هغه دې لږ تر لږه له  
 .کیږي نهخپلو کارکوونکیو سره شریک کړي. نور کارکوونکي دې د دغه شان مرموزې دښمنۍ ښکار 

 

 .د یوه عادي کارمند له یوه څاڅکې وینې دې دا ټول تلویزیونونه لوګي شي
 

    :قانع عصمت 

 
 ې وار کو  ېباند  ې ورسرـ ر تــګه پــنــڅ
 م ادرار کوي ــ ره سـر ږیــو دې پـــخ دا

 

 یسي ــک نـوپــ ه تـوړوني تــ ه پـګـرنــڅ
 الر کوي ـکه پـیـن  کاوى د ـپـه سـګــنــڅ

 

 ه مړه ده ـمـ ا شــیـ رت حــیــغ  کې د  اــت
 ار کوي ــٶني کـ ړې کــد خ و داــه خــت

 

 ې پر ښځموني مرګ روپۍ ګټي ـه چــت
 دي اصرار کوي ــانــۍ بـه ګــوره دلــګ

 

 ړلى دى ـکي ال شــخــو دې مــرم خــش
 روزګار کوي اوس په بې شرمۍ باندي 

 

 ې ـوى یـى شـونــیــم لــه هــوره تــوه ت
 رخورد داموزګار کوي ــره بـرو ســـخ
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