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AFGHAN GERMAN ONLINE  

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

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

        
 ۰۴/۱۰/۲۰۲۰                              آصف بهاند

 

 څو عکسونه څو جملې 
 

 )د ننگرهار په غنیخیلو کې چاودنه(
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د تاوتریخوالي سونامي 
 

 شلمه برخه 
 

 

 

 کوي، د شینوارو پېښه. شهید پرور ملت د ماشومانو ساتنه او پالنه داسې 
 

 دا د شینوارو د ماشومانو د څو لیترو وینو نا چیزه ډالۍ ده چې په حورو پسې تلونکي په الره کې تږي نه شي. 
 

 

 
 

رپوټونه داسې وایي چې د بې سرپوښه وطن پر خلکو باندې د ظلمونو په لړ کې د چاودنو لړۍ جاري ساتل شوې ده 
پرون د ننگرهار په غني خیلو کې بیا یو شمیر خلک، چې کوچنیان هم په کې وو، د  او د همدې چادونو په سلسله کې 

 گور تیارو ته ولېږل شول.
 

 د بي بي سي د راپور په یوه برخه کې داسې راغلي دي:
 

ډېر نور یې   ٤۰کسان وژلي او له  ۱٥د ننګرهار په سویل ختیځ غني خېلو ولسوالۍ کې یو موټر بم برید لږ تر لږه »
 .«   کړي دي. په برید کې چې د ولسوالۍ ودانۍ ته څېرمه شوی، تر ډېره ماشومان او ولسي خلک وژل شوې دي  ټپیان
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پر وطن او خلکو زړه سواندو قلموالو تل د داسې پېښو په رامنځته کېدو سره سخت غبرگون ښودلی دی. دا د یوه  

 دي:  خبرېدردېدلي قلموال د زړه 
 

 .دا د الهي کالم شلیدلې پاڼې دي »
 .د ټولنیزو رسنیو په حواله؛ دا د غني خیلو ولسوالۍ د ننني برید پایله ده

 !کابل کې د اسالمي ارزښتونو مدافعینو مظاهره چیانو
 په اجنډا کې مو د دې په غبرګون کې د مظاهرې کومه برنامه شته؟

 .چې در شووخت او ځای وښیئ 
 او که دا عادي خبره ده؟ 

 مننه
 

 ***** 
 .شهید شوی زده کوونکی خپلو قاتالنو ته حیران دی

 :هغه پوهیده چې د ده له قتل وروسته به خلک هم، همدا خبره کوي
 «عجیبه خلک دي سړی ورته حیران پاتې شي »

 دا لیک موزیم ته وسپارئ
داسې نسل راغی چې د انسانیت پر لمن داغ نه و؛ نو دا لیک به لولي پیړۍ وروسته که دا خونکار نسل بدل شو او بل  

 .او حیران به وي چې د دوی په وطن کې د څه بې رحمه مخلوق راج و چې آن ماشومان ورته حیران و
د معلوماتو په حواله، دا لیک د غني خیلو ولسوالۍ په ننني خونړي برید کې د یوه   Haseeb Shinwary د ښاغلي

 «.ماشوم زده کوونکي د کتابچې پاڼه ده شهید شوي
 

 
 خونړي برید کې   پرونيد معلوماتو په حواله، دا لیک د غني خیلو ولسوالۍ په 

 .د یوه شهید شوي ماشوم زده کوونکي د کتابچې پاڼه ده
 

یو څه سلنه له ماشومانو او کوچنیاو سره د تاوتریخوالي سونامي نومولې ده او د هغو په ترڅ کې مې   مقالوما د خپلو  

ي ډولونه، او دې تاوتریخوالي نه هغه را زېږېدلې ستونزې  په مستند ډول له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوال
څېـړلې دي چې د ماشومانو او کوچنیانو راتلونکی ژوند له بربادۍ سره مخ کوي او د مقالو په ترڅ کې مې حلالرې  

 هم ورته په نښه کړې دي. 
 

د بایلود او د گور تیارو ته پرون د ننگرهار په غني خیلو کې د یوې چاودنې په ترڅ کې یو شمېر انسانانو خپل ژون
رهي شول. جهادیان، ثواب گټونکي او پر حورو مینان به خندانې خولې ناست وي او ځانونه به غازیان گڼي، خو د  
مقتولینو کورنۍ به اوس څه حال لري. دا نه تمامېدونکې ډرامه دا څلوېښت کاله کېږي چې د افغانستان پر ستېژ باندې  

 نندارې ته وړاندې کېږي. 
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دلته په ډنمارک کې له ماشوم او کوچني سره چلن بیا بل ډول دی، چاودنه او وژل خو پرېږده، که یو ماشوم یا کوچنی 
پر الره یا واټ باندې له بایسکل نه پر مځکه ولوېـږي او یا څه ورته پېښ ښي، ټول الرویان او موټر ورته درېـږي 

یې زده وي، د هغو پر اساس له ماشوم سره مرستې کوي،    او خلک ټول الس لرلي امکانات او لومړنۍ مرستې چې
سمدالسه امبوالنس راِغوښتل کېـږي، پولیسو ته خبر ورکول کېـږي، له ماشوم نه د مور پالر د تیلیفون شمېره غوښتل  

 کېـږي، خبر ورکول کېږي او...
 

نه ښځې ویني نه نر؛ د نعرې تکبیر   راشه زموږ د هېواد او هېوادوالو نندارې ته تم شه چې نه لویان گوري نه واړه،
 چیغه ده او چاودنه، دا چې څوک په کې وژل کېږي، د عامل هېڅ کار نه شته ورسره او وایي:  زمایې پرې څه؟ 

 

دلته د ننگرهار د غني خیلو د پېښې دا دوه عکسونه ږدم او ورسره هغه جملې چې د عکسونو د لیدلو په شیبه کې زما 
 رځېدې راگرځېدې: ذهن په گومبزه کې گد 
 

 
 . دا د شینوارو د ماشومانو د څو لیترو وینو نا چیزه ډالۍ ده چې په حورو پسې تلونکي په الره کې تږي نه شي

 

 
 شهید پرور ملت د ماشومانو ساتنه او پالنه داسې کوي، د شینوارو پېښه. 
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 هم ولولئ:»  متناو په پای کې په همدې غمیزې پورې اړوند دا 

 

 دا نو څنګه ومنو؟
 

 :مور به سهار سهار ویلې راته 
 

 !مخونه ومینځئ، بچو
 

 ! سیپارې واخلئ او جومات ته والړ شئ
 

 دی نن یې بیا مخونه را ومینځل، دا 
 

 ... دوهم ځل
 

 :نن مور په سلګیو کې راته وویل
 

 !مخونه و مینځئ، بچو
 

 ! نن د پاک خدای حضور ته ورځئ
 

 !والړ شئ، د خدای دیدن مو په نصیب شه بچو
 

 وایي، خدای له ماشومانو سره خبرې کوي، 
 

 : راځه وربه شو او له خدای څخه به وپوښتو
 

 ! ایهمهربانه خد
 

 .موږ خو یې ووژلو 
 

 .ویل: دا کار یې ستا په امر کړی
 

 خدایه ! ریښتیا وایي؟ 
 

 ایا تا ورته ویلي و، چې موږ ووژني؟ 
 

 .موږ یې ستا د خوشالۍ لپاره ووژلو
 

 !خدایه، یه لویه خدایه
 

 دا نو څنګه ومنو؟ 
 

 « چې ته به زموږ په وژلو خوشاله کېږې؟؟؟
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