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

          
  ۲۸/۰۵/۲۰۲۰                       د مدني ټولنې کاري کمېټې

 
 
 
 
 

  يغند کمېټه په کابل او ننګرهار کې پر افغانانو بریدونه يد مدني ټولنې کار 

 

  

  

کوي، په ځانګړي  هغندن وبردیدون يتروریست د مدني ټولنې کاري کمېټې غړي پر خلکو د هر ډول
. يپارول پر جنازې احساسات را کې2 ږنتون او په ننګرهارېزکې پر  1لکې په کاب وورستی توګه په دې

ډول  څهې نوي زېږېدلي ماشومان او کارکوونکي مېرمنې خو څه چې د بې ګناه خلکو وژنې لپاره
   د داسې وحشت شاهد نه وو. ههېڅکل تېرو کې . افغانستان پهیکیدا توجیه نشي

یو چې دا ډول ناوړه جنایتونه د روژې په مبارکې میاشت کې؛ چې د لمونځونو،  يخواشین مونږ ډېر
کورنیو ته، چې د روان کال  وقربانیان تقوا، رحمت او سولې میاشت ده؛ تر سره شول. مونږ د

او ډاډګېرنې مراتب وړاندې  ۍخواشین ، د ژورې3يډېر مړه شو ۵۰۰دریو میاشتو کې تر  ولومړی په
   کوو.

، بشري او انساني يچې یاد بریدونه له هر ډول اخالق وې ملت د خلکو احساسات شریکومونږ د د
    سرغړونه کوي. قوانینو څخه

بیا دا ډول ظلمونه تر  ههېڅکل ، جبران یې کړي، اوياوغواړ غږ کوو چې بښنه ومسئولین مونږ یې پر
   سره نه کړي.

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Tolana_bridona.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Tolana_bridona.pdf


  

 

 2تر  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

 

اوربند غوښتنه وکړي. مونږ  يرښتین دمونږ له افغانانو غواړو چې چپه خوله پاتې نشي بلکې 
څخه غواړو چې د سولې راوستو کې خپلې هڅې دوه  ېتولن همدارنګه له افغان دولت او نړیوالې

   ډېر اړین دي.ژوند خورا  وخویند او ووروڼ ، وپلرون ، ومیند برابره کړي. زمونږ د

  

  . CSWC.info@gmail.com : همعلوماتو لپار وزیات ال د

 

 

1 https://www.bbc.com/news/world-asia-52631071  

2 https://www.aljazeera.com/news/2020/05/afghanistan-deadly-suicide-attack- 

targets-funeral-nangarhar-200512081739828.html  

 

3 https://unama.unmissions.org/more-500-civilians-killed-afghanistan-conflict-

during-first-quarter-2020 
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