
 
 

 

 1تر 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
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
  ۲۰۲۱/ ۰۷/ ۷۱                لېوال  عبدالغفور

 

 

 د ژغورنې الر 
 
 

د خدای شکر دی، چې په لویدیځ کې ګڼ داسې افغانان ژوند کوي، چې ترهګر ازادي بخش لښکر نه ګڼي او د دغو  
 ."!سند کوي، چې: " په جګړه کې خو حلوا نه ویشل کیږيوحشیانو د بشري جنایاتو د توجیه لپاره دا احمقانه متل نه 

 . دوی خپلو هېوادوالو ته هم هماغسې ژوند غواړي، لکه پخپله یې چې په غرب کې لري
 

دغو افغانانو د انساني ژوند د ښو شرایطو او بشري حقونو ترسیوري الندې د ټولنې د ارام ژوند ښېګڼې پېژندلي دي.  
 .پوهنځي ته ځي، ساینسي علوم لولي. فیزیک و کیمیا و هندسه و ریاضي کفر نه ګڼيماشومان یې ښوونځي او 

 

که ښوونځي یا پوهنځي کې یې د ماشوم تر سره په زوره سپینه ټوټه ورتاو کړي او خور ولور یې د دې لپاره په 
 . غواړي متروکو ووهل شي، چې ولې یې ښنګری ښکاره شو؟ نو ښوونځي ته شکایت کوي او د خپل ماشوم حق

 

الحمدهلل په لویدیز کې لکونه افغانان دي، چې نه غواړي کورنۍ یې د سقوط شویو ولسوالیو د خلکو په شان محروم،  
 .ناانساني او د وحشت تر سیوري الندې ژوند وکړي

 

لکونه داسې    ،بیا هم د هللا تعالی په دربار کې د شکرونو ځای دی، چې په اروپا او نورو پرمختللیو هېوادونو کې لکونه
افغانان اوسیږي، چې پر هېوادمېشتو افغانانو یې زړه سوزي، د کندهار کډوالو شویو مېرمنو ژړا ګانو سره ژاړي او  

 .د بغالن و بدخشان د ماشومانو له سویو غوښو سره یې اوښکې له سترګو رابهیږي
 

 . لو سره روحاً ړنګیږيد وطن بیاځلې ویجاړۍ، لوټ، تاالن ته ځوریږي او د عامه تأسیساتو له ړنګو
 

د شکر ځای دی، چې ګڼ شمېر دغو هېوادوالو د ګاونډیو استخباراتو د السوهنو زهر هم څکلي دي او ښه پوهیږي،  
 چې لوبه څنګه روانه ده؟  

 

کادرونه  دغه شمېر افغانان وطنپال او ملتپال افغانان دي، په وطن کې د سبانۍ بیارغونې لپاره فني، علمي او تجربي  
 .دي. همدا چې سوله راشي، راځي او وطن هغسې ودانوي، لکه اروپایي هېوادونه

 

زه ګڼ شمېر دغه شریف افغانان پېژنم، لویدیځ ته په خپلو سفرونو کې یې مېلمه شوی یم، تقریباً ټولو راته ویلي، چې  
ښه شرایط غواړو لکه اوس چې    موږ خپلو هېوادوالو ته همداسې مدني حقوق، بشري ارزښتونه او د انساني ژوند

 . موږ په کې ژوند کوو
 

زه خپلو ټولو لویدیځ مېشتو هېوادوالو ته غږ کوم، چې د وطن او مدني ارزښتونو د ساتنې لپاره غږ پورته کړي او له  
هغه تحجر، شاتګپالنې، د استخبارتي مدرسو وحشت و خشونت څخه خپله کرکه څرګنده کړي، چې دوی یې نه خپلو  

 !  کورنیو ته غواړي او نه خپلو هېوادوالو ته
 

 !د ژغورنې الر همدا ده
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