
 
  عمومی منشی

  د سولی د نړيوالی ورځي په مناسبت پيغام
   نيټه٣٠ کال د وږي 1388 د

  
   . لپاره يوه نړيواله غوښتنه دهتاوتريخوالی د نشتوالی د سولی نړيوالی ورځ د اور بند او د 

  
 او همدارنګه د انعکاس ورکړوته ږ بايد د دي ورځی درناوي او د جګړي بيه  وخت دي چې موهغهدا 

  .فرصت دی  يو لپارهوله ييزو حلولو لپاره زموږ د دندو د سشخړو
  

  .ونه، ميندي او ماشومانملکی کسان، پلربيګناه . د جګړي اکثره قربانيان بی وسه کسان دي
  

 لږ اميد بيوزلۍ د خالصون لپارهد . پرته له سوله دوي د خپل د ژوندانه د ښه کولو لپاره لږ اميد لري
  .لري

  
  .ې د بيوزلو کسانو په استازيتوب کار کوي هم په نښه کيږياکثرًا هغه کسان چ

  
ژورنالستان، طبی مسلکی کسان، د بشری مرستو کارکوونکې، د ملګرو ملتونو کارکوونکي او سوله 

  . ساتونکې کسان هم تر بريد الندي راځی
  

 په مقابل کې  برابرونکې او تمويلکوونکې ټول د ژوندان، جنګ ساالران، د جګړو د تجهيزاتوجګړه مار
  .بی تفاوتی ښکاره کويپه بی احساسه ډول 

  
   .د سولی د نړيوالي ورځی په مناسبت موږ ټولو  ته دا ښيو چې يوه ډيره ښه بله الره هم شته

  
  د سولی الره

  
 او ديپلوماسی او خبري اتري په يوادونو ترمنځ جګړه لږه واقعموږ بايد وهڅول شو تر څو د ملتونو او ه

  .يو پرله پسی انتخاب بدل شي
  

اند دا چې که هيوادونه د يوی داخلی شخړي څخه هم متاثره شوي وي، تاريخ ښيی، که چيري کافی اراده 
  .  موجوده وي، سوله منځته راتالي شی

  
  .داسی زيات مثالونه شته چې د سولی مدافعين د نفرت غږونه په برياليتوب سره خاموشه کړي دي

  
  .ی وسلو کولو په اړوند د نړيواله ټولنی د نوي ژمنی په هکله خپله هيله څرګندومبهستوی زه هم د 

  
 موجودي وي، تر هغه وخته چې دغه وسلی. ه اچوليکمپاين الری ت"  وسلی کړوموږ بايد بی"نو ځکه ما 

   . هيڅ يو به خوندي نه وي
  

  .ی وسلی کړو، موږ بايد سوله ولروموږ بايد ب: ړيوالی ورځی په مناسبت زما ساده پيغام دا ديد سولی د ن
  

د ملګرو ملتونو مالتړ وکړي او د . د نړۍ د ټولو خلکو څخه غواړم چې دغه کوښښ سره يو ځاي شي
 . سولی په اړوند خپله ونډه تر سره کړي


