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

          

 ۳۰/۱۲/۲۰۱۹                  نشاه ولی آری
                     

 

 هپیغام او غوښتن
 

 

 
 

 و!وادوالی درنو او قدرمنو ه ېنه د باند وادید ننه او د ه ېک وادیپه ه
 

  نده ګرڅ  لهیاو ه میله تله مبارکي ووا هړته د ز ولوټکال د راتلو په مناسبت تاسو  یسویع۲۰۲۰د  ېچ  ړیراک اجازه
 ي.ځ رګکال و ېاو سوکال ېد سول ېک وادیراتلونکي کال مو په ه ېچ  مړک
 

 و! وادوالیه درنو
 

او نا امنه فضا  ګجن ېانسانانو چ  منوښ د وادیه وږل ریشم وید  ،ږیـیک دلیاور ږغ ېد سول ېوال له خول  وادیهر ه د
 م.ړغوا تیهدا ۍکیکسانو ته د هللا پاک له دربار نه د ن ېداس ،یآرمان نه و یېسوله  ي،وټل ګټېشخصي  ېخپل ېک
 

 :ېچ  ومړته را ا وکټ ېپاملرنه د وادوالویه د
 

 روانه ده؟  هګړکلنه ج  تیښلوڅ دا  ېک وادیپه ه ږزمو یولــ 
 

 دي؟  هڅ  یېاصلي الملونه ــ 
 

 ؟ږیـیتپل ک هګړج  ېولدغه نا باندې  ږمو او د چا له خوا پرــ 
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  ندونو ګرڅ الملونو په  وڅ د  کو،ټ وډپه لن مګڼنه  اړین یې دولږاو ،ده تنهښاو غو غامیکال پ يدا د نو ېلپاره چ ید د
 م:کو یاندړو تنهښاو غو غامیوالو ته خپل پ وادیه رانوګسره خپلو 

 

د خپلو شومو موخو د تر  ي،له لور انویپخوا د بهرن رډیله  ېک خیپه تار وادید ه ېده چ  دهیپد هړاو ناو یمنف ګجن
د ببرک کارمل په او  رغلی ېیټن یمږد شپ یکال د جد۱۳۵۸خو د  ؛یشو لیتحم وادیپر ه ږه کولو لپاره زموالس

 ېچ  ید لیپ و ګړاو ج  ی زید غم ي له لور ځ پو سرهاتحاد د  یولس تپل د شوروپرافغان حکومت  ي ګاډوګ و ید  ۍمشر
 و. ش یادولیالمل هم  دویته ک ځد رامن رغلی يېکا ید امر یېتر او سه 

 

والو له وس نه پوره نه   وادید همخې ته درېدل زموږ  ود هغ ېالملونه شته چ  پټ او ښکاره ېګړج  ېدږاو یدغ د
هغه نفاق او    ېړتر السه ک هګټ رهډیخورا  ېتر منانوښ د ياستعمار و یبهرن ږزمو ېالمل چ  یمهم او اساس و ی خو ،يد
ل کوالی شي چې په افغاني چې زموږ هېوادوا ی( شعار دهړک لیا ،هړک یې لیب) دغه د زانویرګد ان ېچ  يد شلیو

  حیه خپلمنځي اتفاق او وروروي ټینگه وساتي.رو
 

  !واله وادیه رانهګ
 

د  و،ړنه ک ړنه شو، واحد ملت جو ویسره  ېچ  وڅ تر  وال له وسه پوره ده.وادیساده او د هر ه رهډی تنهښدغه غو
 هګړنه به ج   ،وړالس ورنه ک  ۍږاو همغ  ۍبل ته د ورور  وی  ؛وګڼ ونه    ېګټ  وادید ه  ېګټ  ېاو خپل  ېګټ  ېخپل  ې،ګټ  وادیه

 ي.او نه به کومه سوله راش يختمه ش
 

هر قوم    ،لهډپه هره  ېچ  ئځ . رایپلورلي و یې تیاو اسالم تیاو افغان ریضم ېچ  ي کسان و  ېداس ږل ریشم وی ښایي
 ېد ژغورن وادی. دا د هوړونه ک یې يپلو ي،هم رسوا کو  وکڅ بل  یېاو که  وړرسوا ک یېپه خپله  يو ېک میاو تنظ

 ده.  والو له وسه پوره  وادید ه ېهغه ساده الر ده چ  وهی
 

 ږزمو یووالیوالو اتحاد او وادیاو د ه ی کوال ېنه ش یڅه منانښد ينو بهرن ا یب ،ړتر سره ک انهیړدغه کار مو په م که
 .ده ټیرنګالر او  ینیوازیله پاره  ید ساتن تونوښارز یاو مل تیهو یمل ت،یحاکم يمل ا،یتړـد بشپ وادیه رانګد 
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