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	ري ةو���            
�	ل:      �م ١٩٩۴د ! �� Web.: http://www.iah-ev.de/  E- Mail: ghafury@gmx.de   :���&()�ریر 	*�ھ�,وی +�.  

  ��١٣٩۴ل  ٣ا���
	��ن،  –���ل 

  و �دردا
�ا ، ��دو
����ر���


�د �رې �	�
	�� �� ورځ �
ره ع د ز�رت او �و��ت 	���) ��  ١٩ �� �(د ��رچ د ��
د 
�ه دو 
 �. دا-� 	,ل او �د	��� +�ل ز�وږ ه�	دي د 
رم داغ 
و�� زرن &م #ړ#� ��"� د !ران ھواد د ��ر

� �0 	� دی 
وی ��  او 	� دی اوردل 
وی.  �ول �ر ��ر

  

ه #ور د ��ک 6رآن �� دې ورځ �� +��1، 	م +��1 او د &رض 2"�	�	و د ھواد �ر وې -��12 د	دار
ر ا	-�	9، &ر ا>;�	9 او &ر ا-:�9 وھ	�، د -و8و#و & ،�	�
�@��ن و#?�وه <� د ھ;� د و=


ر�د#9 +�ل��رDډول 8و	� -�ب 
و. دا �,و	�، -�,و	�، وژ	� او �ړي -و E  9، ا-:�9 د	-�	ا
>رD	دې ��  �وږ �� دا-� =�ل �0 <�. ��9و-�ون 	�  هارز"�و	و، دودو	و او ا=,��و -ر او ا>;�	9

د ھ;� د 
@�دت د #وړ ��Gم ���رE0 واو، د ھ;� #� �ور او �:ر، Dو	دو او وروFو او 	ورو �و#و 
�& �1�D و -ره	1وا�D 1و�D  دای #� در��رهD دوو او ور�� د #وی	9 2ر!,  �-91 &واړو.  د زړو	و
ر

زا	?و، ��0ل "�ر، �� -م �	H �0 د ډر  
�	� وژ#و او د ھواد د �د	ت دد >رD	دې د �ر�ري او و=
د دا-� و=
9 +�ل ��"�دل وازې د >رD	دې د 1�Dو  و#-و او ا�	�E ار!�	و	و �� وړا	دې�1Dوق، او �

زه �& �#�J� �� ده، �1,� دا د �ول ��0ل "�ر او د �ول ا>;�ن �1ت #� ��ره -�ره او �	زه او 1�Dوا	و &�
و.  یدد 		K او 
رم �ور داغ  L  <� �وږ ھم #� 1�Dو ھوادوا#و -ره �� دې &م او 
رم �0 
ر

ره &�زه ز�وږ�
و Dو	دو د -�ب 
وه، د �D �1وا ز�وږ ���رز "�ر او ھواد �� د
رم �0 د 
�ه دو 
� �0  <� ز�وږ د ھواد 1�Dو �ړ	و وروFو د �:�ړ �ر <�ر M	دې ��رED =��-� وزږو#��� ��ر
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د >رD	دې ���وت �1�Dو اوږو ووړ او ده. د ھواد ���رزو، >دا�0رو او زړه ورو �ر�	و  � -�ری�
�6 �ر �� 0وز او �Dورې �رې وا<و#�. د >رD	دې �� ���وت د 	�ر	� Mس ھم و	� #?د. �1�Dو M-و	و 

 �دې �ر�	و ��Dل دې �0ر -ره ډر ھ;� �Dوا	E ��ورو	� <� د �زDر>و ا>,�رو زږ	ده دی او "�8 
�O ��11، ��ت 0ړل. دوی �� +�ل �1�D �0 �وا	�	دي �� �Jوت ور-و#�. PQ زه او�وازې +�  

ر او �0ر �� د 6در �� -�ر!� !ورو �ر��	و Dو	دو او زړورو ���رز	و دې �رRت، ا��,�وږ د 1�Dو &
��ور #رو <� د وطن زړورې، ���0، روڼ ا	دې او ���رزې "�8 �� د >رD	دې د ��6:	و د �=,��  او

�ر -ر�� ر-دو �ورې 1�Dو ھ2و او ھ�	د �� �� �	ظ��، دوا�داره او 	� -�ړې �0دو	,� �و!� دوام 
او��
�	و #� �@دد �� و	� �رږی او ھV ډول د--�، �وط� او 
ط�	�و	� ��  او ، د اراز1وور0ړي

ن -ره �� د ھواد �د	ت � د =ق �� Mر �0 د او<�و !��و	و د �ور�� 0و#و GD	ډ 	� 
E او �� ��0ل 
  	ږدي. ھم �دې Mر D �1�D �0و	دې او �	دې وازې �رې 	,E -ر�ري او زړور ز#��ن &و"�و

  

  

Pو ا��,�ری �و#	� ھم د ھواد د �د	9 �و#	� د وه �ز �� =ث  �	X E-M -��ن د	و د ا>;�	ر�د دې �
، د &و"�	� +دا#تاو  =قھ;وی د د  او ھ2و د �Gدر او -��1و �ر 2	K د �0ر، ���رزو د ھرې وې

���رزو �D �D2ل =Gو �0 #� �� ھواد �0 د �6	و	ت د �	?و#و �� Mره  او  د -��	� ا	-�ن د �RXو	ت
او د #وی Dدای ج #� در��ره د =ق او +دا#ت د Mرې ر"�	و ���رز	و �� د -�رو  وی�:�ړ ا+:	

  �ر�وو &و"�	� 0وی. 

  (و �ن Z �و>ق)

  	ور�=�د &Oوري

	و ا��,�ري �و#	�  Pو�ن د X E-M	د ا>;�	-���� ھواد 90 #�P< وبد� �� ا-��ز

 


