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

 

     ۰۳/۰۳/۲۰۲۱               شاه ولی ارین
  

 

 مور ده خور ده او ژوند ښځه
 
 

زه نه پوهیږم او خورا خواشېني یم چې د بیګناه انسانانو او   تغر کیناستل.  رپرون بیا د ستری غمیزی پ   ننګرهاریان
یا د مور او خور وژل په کوم دین او ائین کې جواز لری، د اسالم په مقدس دین کې خو د انسان د وژلو جواز نشته  

 ښځه خو ال پر ځای پریږده. 
 

یو خصوصي تلوېزیون پر درېیو ښځینه کارکوونکو برید  تېره ورځ د جالل اباد ښار په زړه کې وسله والو کسانو د  
  .درلودل غبرګونونه خورا جدی  باندې هیواده د ې پېښې په کور دننه او دغد  وکړ او درې واړه یې ووژلې.

 

یو    سره  موټروان له خپل تکړه ژورنالیسته د ماللې میوندۍ په نوم  یو څه موده د مخه هم دهمدی تلویزون یوه بله
  . شهیدان شول ترورستی پیښه کې په ځای

 
  

 خرڅ شوی وجدانونه 
 

 
 

    نه زورېږی وژنې وجدان دې   انسان چې
 الس دی نــه رپېږی  خپـل وطن ورانـوې
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   بل کړي سره اورونه دي  په خپل کوردې 
 نـه دردېـږی  ې ضـمـېر د  ماشومان وژنې

 

    دی کــارو بــار دی ورانــول او سـوزول
 هـیـواد وال څومره ژړېږی  ستـا عمل تـه

 

   د پـردو نـوکری وران ویجاړستا کورکړ
 د ویـنـو سیالب څــومره نـور بهېږی  ستـا

 

   پــه دی پـوه شئ ګـوره دولت، طـالـبـه ای
 کـه شرمېږې   پـرېــږدی نــور افغان وژنه

 

   ځـناورو نـوربس کړئ وائی جنګ  آریـن
 هـیـواد جــوړېـږی  ورولۍ پــه یـــووالي، 

 
   ۲۰۲۰ د جنوری۲۱

 آغوس دنمارک     
  

نه را منځته کېږی چې دا څووم ځل دی چې دغه خصوصی تلویزون پر دفتر درنو لوستونکو زما په ذهن کې یو پوښت
  او یا پر کارکونکو ترورستی برید تر سره کېږی، داسی خو به نه وی، چې همدلته چا خپل وجدان خرڅ کړی وی.

 

حقوقو یوه مدافع ټولو ته معلومه ده چې په دی ورستو کې هدفي وژنې خورا زور موندلی، څه موده د مخه د ښځو د 
 فرشته کوهستانۍ هم د هیواد د دښمنانو له لوری په بی رحمانه توګه ووژل شوه.

 

  ددغو هدفی وژنو له لړۍ نه هیڅوک په امان کې نه دی.
 

دیني عالمان په هدفي وژنو کې وژل  تنه (۹۰ )په تېر یوه کال کې افغانستان کې نژدې :»د کابل د عالمانو شورا وایي
  .دي« شوي

 

غوښتنه  نه له بله پلوه دغه هدفی وژنو ټول هیواد وال زښت زیات اندیښمن کړی او د جګړی له دواړو ښکیلواړخونو
 داده، چې یو دایمي اوربند ته غاړه کیږدی.

 

همدا ډول زلمی خلیل زاد هم د خپل توټر په یوه بیان کې هدفي وژنې د سولی پر وړاندی یو ستر ګواښ بللی او د  
  ی حملو د سمدستی بندیدو غوښتنه یې کړی ده.داس

  

 وحشتونه 
 
 

 دهـشـتـونـه وحـشتـونـه چـې خپــرېــږي 
 چـېـرتـه لـرې یا نـږدې بـه پـالنـېــــږي 

 

    د افغان ولس غــږ جـګ شو تـراسمانه
 چـا وانورېدل دا هــر څـه چې پیښېـږي 

 

    هرخوا بـم، توپ، انتهار ولس تـبـاه کړ
 سیاسیون، دولت، طالب کله پــوهـېــږي 

 

   جنـګ ـ وژنـه، علم او فـن راځنې اخلي
 تعلیم ونه کړو، جهـل نه خـتــمېــږي  که
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   د پــردیـو غــالمان شوول مشران ځینې
 بــه کله بــیـدارېـږی  دا بـــیـــده مـــلــت 

 

   په ولس کې داسې ستر قـهـرمـانـان شته
 وی را غـوړېـږي یوه ورځ به خامــخا د 

 

   بریالي که شوئ یووالي، ورورولي کې
   جوړېـــږی ارین وایي دا هیــواد به بیــا 

 
۰۲/۰۲/ ۲۰۲۰    

 آغوس
 دنمارک 
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