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   قندهار» آوتی ول شاه«  المناكۀحادث
  هم بجا گذاشتيی  هایزخم

  
  

  
  

  مادر و دختر ناالن ــ  بازماندگان قربانيان شاه ولی کوت
 

 یولسوال در  نومبرپنجم خي بتارینيدارند آه بمباردمان سهمگ خاطرـ ب ارجمند کامًالخوانندگانيقينًا 
 ۀ عد ،اني نظامريغخراش دل آشتارعالوه بر  ،ی عروسمحفل كي بر  قندهارتيوال»  آوتیشاه ول«
    . هم بجا گذاشت مجروحاديز

 ني افغانستان، سرزم،ی ملیقندهار، ماتمسرا«  تحت عنوان در زمينه ی قلم مضموننيگرچه از
 ی ول،ه استديرس  به نشر"آزاد افغانستان افغانستان آزاد ـ" ی گرای پورتال ملنيهم در» سوگواران

در  خون آدم را ،اريني مسكلي نبای آقتۀگفه  مرگبار، بۀ حادثآن نامجروح  ازی مستندیويدي وۀمشاهد
  .دينمايمنجمد معروق 
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 ۀ ضمن تبصره بر وخامت فاجعگردد،ي پخش مايفورني آللت اياز افغانستان آه اانايروگرام آرپ
 ونيزي آه تلویراپور از را ی آلپويدي وكي، »آوت  یشاه ول«  در یعروس بمباردمان محفل

  . نموده بود،  به نشر سپردهي تهی انسانِ ی تراژدني هماني در برهيالجز
 ۀ بود، شفاخاندهي به وضاحت ثبت گرداريثه بس حادنا مصاحبه با مجروحاني راپور آه جرنيدر
 ی بودند آه درعروسجوانانی و نول  اطفااني زخمتين اآثر آ آه دردادي سرخ را نشان مبيصل

  ۀعالو  و زنخ،  آه بریشاني قشنگ بر پیل ها  با خايیبايز اري جوان و بسمهين دختر. شرآت داشتند
 اني  بحي فصی در چهره داشت با پشتوی وحشتناآی سوختگمي، عالء اعضاعدد متيی هایشكستگ

 ی از جانب عساآر خارجی عروسمحفل بار بر ني آه چنديیها اندازیرغم روشن ینمود آه عل
 !خت؟ي رو آنها و مهمانان فریعروس  برني آتشیا چرا از هوا آنهمه بم هستيانداخته شد، معلوم ن

 به  بود ودهيچي در بنداژ ها پ آامًالشيرو  آه سر وه ای پسرك پنج ـ شش سالیگري بستر ددر
 آه معلوم نبود آه یريخانم پ ....نمودي و ضجه مكردي بود، متصل ناله مدهي رسادي زبي هم آسشيپاها
 و سر نهي در س زانو هايشگردد،يخاموشانه متحمل م  را حادثهی درد جانكاه و بزرگاي است هوشيب

 .خورديم به نظر  پاكيهم نزد
 اريآور، متاسفانه بس لزوم و دردی بۀمترقبري حوادث غني آه چنگفتندي سرخ مبي و داآتر صلنرس
 ی وسائل طب قلتالبته آه. سازدي آنان نا مملكن می و آمك را برایدگي چنانچه مجال رسگردد،يواقع م

 ی وحشتبارۀهزاران حادث  ازجانب ديگر، از.  فراموش آردديرا نبا آمبود نرس و داآتر ی وجراحو 
 با زخم ها و آالم هي بقد،نرسي دوا و درمان می به اندآیزي ناچیصدي فگردد،يآه بر مردم ما واقع م

ظلومانه آشته  دفاع و می ب، موقعی آه بی، آنانًاغالببنابران، . گردندي خاموشانه تلف مشي خویدرون
 !!شندميک  ودهيگان رنج آشدست داد از زيعزو ناوبيمع و نا مجروحنياز آمتر  به يقينشده اند،

 پامال جبر جابران و ظلم شهيهم ري اخۀ ملت مظلوم افغان آه در چهار راه حوادث سه دهی براايآ
 د؟؟ي و ممكن خواهد گردسري باالخره میظالمان قدرتمند قرار گرفته است، راه نجات

    !! آنروزدي امبه
 

 


