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

          

 ۵۱/۳۰/۲۰۲۰                   احسان

 
 

 ووایو! نه ته جګړې نور چې راځئ
 

 

 ووایو! نه ته جګړې ،پاره هل رامتیاا وا ۍبادا د ولس او وادېه خپل د نور چې راځئ
 

 
 دانسان  کړي سپارښتنه اووروولی دسولي یي مسلمانانوته ټولو دنړۍ چې دی دین منونکۍ ټول دین مقدس اسالم د

 کله چې مانا  پدی کړي پرتله سره وژني انسانانو دټولو  دنړۍ یي وژنه دیوانسان چې ګڼلی ارزښتناکه دومره یي وینه
 دټولوانسانانو دنړۍ  یي ساتنه دژوند دیوانسان رنګههمدا وژلي یي وګړي ټول دنړۍ لکه وژني انسان بل یوانسان

  اوکله  ورکوی  ارزښت ته اوهغی ساتي پام دژوند انسان دبل یوانسان کله چې مانا  پدي کړي پرتله سره ساتنی دژوند
  فرمایلی   )ج(  هللا اړوند  پدي  چې  شي  به  څښتن  اجراوثواب  ډیر  د  نو  شی  وژغورل  هغه  او  شی  مخ  سره  ستونزو  له  چې
  وی  وژلي یی وګړي ټول نړۍ د لکه  ووژني  جرم له  پرته انسان بل یوانسان چې کله : ړه  ژبا المایده. رت سو دی
 الشان عظیم قرآن . وي کړي ژوندی یی وګړي ټول نړۍ د لکه يوژغور نه دمرګ یوانسان چې څوګاو

 کچیري لری حیثیت وجود واوی کلي یو د ټولنه اسالمی چې ځکه کوي ښکاره حقیقت اوروزنیز یوټولنیز  هکله پدي
 کورنۍ یوي  اود شوی جوړه څخه خلکو د  هم ټولنه نویوه کیږی ناراحته بدن نوټول ورسي زیان  ته یوغړي بدن د

 ناکهتارزښ  ډیره  موضوع  دغه  کریم  قرآن  امله  لدی کوي  يخواشین  کورنۍ  ټوله  وژنه  انسان ګناه  بی  یو نود  لري  حیثیت
 اوورورولی  هسول په یي ګانوته بنده پلونوخ  وشي مخنیوي تویدو له ویني د نیوانسا  د چې پاره له دي د او ګنلي

 هیواد په او سره کتو په ته ارزښت او اهمیت آیت مبارک همدغه چې الخیر( )الصلح دی اوفرمایلی کړي سپارښتنه
  او  شول  پورته هغږون سولې د  کې ګوت  ګوټ په هیواد د لپاره ختمیدو د  تباهیو او ناخوالو جګړو،  لسیزو څو  د کې

 لپاره اوچتولو غږ سولې د حرکت دغه چې شو، واچول الره په حرکت ولسي یو لخوا ځوانانو هلمندي د چې دا هاند
 خپل څو تر وکړل سفرونه ته والیتونو ټولو هیواد د سره وهلو په واټن کیلومترو زرګونو سره حرکت پلی)پیاده( په

 ورسوي.  ته ټولنې نړیوالې چې دا دهان او مخالفینو وسلوالو چارواکو، افغان
 

 لویي د  علما  دیني  تنه  زرګونو  په  څخه  ګوټ  ګوټ  له  هیواد  د  لپاره  ټینګښت  د  ثبات  او  سولې  د  کې  هیواد  په  رنګه  همدا
 جګړه شوي ټپل لخوا نورو د یې افغانانو پر او ناروا یوه کې هیواد په یې جګړه روانه او راټول کې خیمه په جرګي
 له وروسته چې وکړي، اوربند لپاره آرامتیا  او هوسایني د  ولس د څو تر وکړ غږ یې ډلو  ښکیلو  په ګړيج  د او وبلله
 هم  طالبانو  او کړ  اعالن  اوربند  وړانډې  پر  طالبانو  وسلوالو  د  موخه  په  درناوې  د  ته  پریکړي  دغې  علماو  د  دولت  هغه

  په  هیواد د او وکړ ټینګار دوام په جګړي د یې بیا  ځل یو هغه   له ورسته خو ووایه لبیک ته پریکړي دغې حکومت د
 خپل زمونږ قربانیان بدبختیو او ناخوالو ټولو دغو د هم بیا چې کړل، پیل بریدونه وسلوال خپلو کې سیمو بیالبیلو
 ول.  هیوادوال مظلوم

 

  د  کې دوحه په یواده قطر د  وروسته اترو خبرو مودې اوږدې له طالبانو د سره امریکا  له اړه په سولې د افغانستان د
  کمیدو د تاوتریخوالي د لپاره اونۍ یوې د کې هیواد ټول په کې ترڅ په او شوه السلیک توافقنامه یو منځ تر دوي

 تلپاتي یوې د څو تر درلوده یې تمه دا او وکړ هرکلی هیوادوالو ټولو زمونږ پریکړي دغې له چې وشوه هم پریکړه
 بیالبیلو په هیواد د طالبانو بیا ځل یو او ونشول داسې چې مرغه بده له خو ،وشي هم اوربند دایمي یو لپاره سولې

 په بیا  هیلي ولس د او کړل سره تر بریدونه خپل وړاندې پر خلکو عوامو او ځواکونو امنیتی افغان د کې والیتونو
 جګړي او جنګ له کې ڼا ر په سیاست سولییز د حکومت افغان د ډلو وسلوالو ځینو بیا  خوا بلې له کړلي، الهو اوبو
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 او  جګړي  له  تنو  سلګونو  په کې  ننګرهار  او  کنړ  په  توګه  ځانګړی  په کې  والیتونو  بیلوبیلو  په  دهیواد  او  واخیست  الس
  هیوادوالو   د  او  کړ  پیل  یې  ژوند  سولییز  خپل  او  شول  ځای  یو  سره  بهیر  له  سولې  د  او  واخیست  الس  څخه تاوتریخوالی

 تمه دا هم څخه وسلوالو او ډلو نورو له ولس او ووایه راغالست ښه یې ته دوي او ولش مخامخ سره کلې هر تود له
 بیارغاونې  ثبات،  سولې،  تلپاتي  یوې  د  هیواد  خپل  په  او  ووایي  نه  ته  جګړي  شوي  تپل دغې  کې  هیواد  په  نور  چې  لري

 کړي. هغور ژوند سولییز څنګ تر هیوادوالو خپلو د واخلي ونډه فعاله برخه په سمسورتیا  او
 

 ! هیله په  سولې تلپاتي  یوې د کې افغانستان  ګران په
 

 نښتدر په
 احسان
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