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 ټاکچو ت یعقالن د او نسانا 
 
 دوه   ایب  اقرار  دا.  ید  اقرار  هللا،  رسول  محمد  هللا  اال  اله  ال  د  تله  له  ړۀز  د  شرط؛  ړیلوم  ۍمسلمان  د  لپاره  فرد  وی  د

 هځک   دي،  یممفاه  جال  هړدوا  ېچ  رسالت  او  الوهیت  لري؛   ېبرخ  دوه  هم   یدئتا.  یدئتا  بیا   او  ارک ان  ړیلوم  لري؛  ېبرخ
 ېیو  انسان  بیا  نو  شي  ومنل  خهڅ  تل  له   ړۀز   د  هړدوا دغه   ېچ  له ک  خو.  منل  شهودي  رسالت  او  دي  منل  غیبي  الوهیت
 .  ید رمز یو کې ذات خپل په ،یوالکېمخ ار ک ان د ېباند تایید په البته ي؛ېږنوم اسالم ېچ يځننو ته ېدایر
 ليیڅسپ  خپل  د  خالق  ستر .  يکړو  رک ف  او  سوچ  هړا  په  لايرېچاپ  او  خلقت  خپل  د  ړیلوم  هګتو  په  ژوي  عاقل  د  باید  انسان

 او  آسمانونو  د   یدو: »  دي  کړې  ېنغوت  ېداس  ته  صالحیتونو  او  مسئولیتونو  انسان   عاقل  د  کې  ایونوځ  لوېب  الېب  په  المک
 دي؟یشو  کهس  هګ رنڅ   آسمان  او  ؟یدیشو  دایپ  هګ رنڅ  ښاو  ېچ  وريګ  نه   یدو  ایآ.  ويک  رک ف  ېباند  تیښدایپ  په  ځکېم
  ائناتو ک  د  مک ح  په  تیعقالن  خپل   د  باید  انسان   ېیعن  ؟«ديیشو  درول   هګ رنڅ  غرونه  دا  او  ده؟   ې دلړیغو  ول ډ  ه څ  هځک م  او
 . يکړو اقرار ېباند وحدانیت پر یتعال هللا د او تړښجو په
  په   ېینځ.  ید  مختاره  خود  کې  چاپیلاير  په  ر ک ف  د  خو  لري؛  تونهیمحدود  دننه  ټاکچو  د   عقل   خپل   د  انسان  هم   ه څ  هک
  سره،   سره  ۀژوندان  عاقالنه  ۀدږاو  دومره  له  هم  ایب  ېول  ؛کړی  ژوند  الهک  ونوک ل  په  پرمخ  ړۍن  د   انسان  ېچ  دي   باور  ېد
  دیبا  انسان  مؤمن  ېچ  شو   یویال  هځک   نو.  شي  ۀن  پوه  ابده   تر  ایي ښ  او  ی د  ۀن  پوهه  رمزونو  او  رازونو  روډې  په   خلقت  د

  مسئول  چارو  د  چاپیلاير  خپل   او  ژوند خپل  د   ان،ځ  خپل  کې  اڼر  په   ېپوه  د   کېبل  دي؛ږنېپر  ته   اوهامو  او  ل ټک ا  هڅهر
 .  يګڼو لفک م او
 په  ړیلوم  به  بنده   معتقد.  وي  روانه  ځېور  تر  قیامت  د  به  مجادله  لپاره  اصالح  او  ری خ   ،یکۍن   د  کې  ېولنټ  ېهر  په

  َعِشیَرتَكَ   َوأَنِذر  »    رسوي  ته  وګړو  چاپیلاير  او  ۍورنک  ېخپل  د  یې  به  ایب  او  پوهوي  انځ  اموک اح  زوټیبنس   او  معتقداتو
َق َربِینَ ٱ   د .  ی د  عنصر  نړیا  ولوټ  تر  پیژندل  ر یخ  د  لپاره،  ېژغورن  انځ  او  ېمبارز  د   سره  شر  د  ېچ  معنا  ې د  په «    ْل 
 او  وټ پ  په  ته  منزل  هځک  دي؛  پوهول انځ  یمحتو  او  ماهیت   پر  دین  د  نداري،ید  غوره ولوټ تر  ه،ګتو  په  قتیحق  منلي  وی
 . ید یناشون مزل، وګستر ندوړ

 او   اسالمي  معتبرو  د  کې(    هګړج  او  دین)    تابک  خپل  په  زيک مل  هللا  ولي
 انو، ګ  غزا  نبوي  په.  ده  کړې  نهڅېړ  هښ  خورا  استناد  په  خونویتار  ویځدیلو

  منو کواځ   د  یې  کې  وچو  لویو   په  ره،یسرب  رونو ېپ   عثماني  او  عباسي  اموي،
 غلنده ځ  ته  ونوګجن  والوړین  مشهورو  او  وی منکوا  امارتونو،  سوبو،  نویفاتح
  په  یې  هینظر   نویمخالف  او  انویپلو  د  یېنظر  د  اسالم  اسيیس  د.  دهکړی  تنهک
  د   تشدد  د  مذهبونو،  انو، یاد  مختلفو  د  او  کړې   حیتشر  ولډ  ناپییلي  رډی
 جامع  خو  ،ډلن  یې  هړا  په  الملونو  وارلسوڅ  د  ونوګ جن  د  او  ېزیغر

 . دي يکړ ېاندړو معلومات
 په  خیتار  انساني  د: )  يیک ل  ېداس  کې  ې زیسر  په  تابک  خپل  د  یزک لم
 استوالو یس   ګرن   کې  خم  په  غرض  او  وجاهت  انحصار،  د  کې  اوړپ  هر
  اتره یز  ړۍن  د .  دهکړې  یې  مظاهره  برائت  د  او  کړې   پورته  ناره  ن ید  د
  نید د ته وګستر  وک خل د خو دي؛ قويیسل او اسيیس اقتصادي، ونهګ جن
  تود   یې  بازار  او  لري  ایلت ېڅسپ  هغه  هځک   ي،کېږ  ندلی ش  ېخاور  تقدس  او
  تاخچو   ه ړز  د  دهیس  ؛یاځ  پر  حجرو  د  ذهن  د  ناره  مذهبي  ېچ  دا  بله.  ید
 (.مومي غلبه ېباند سوچ په عاطفه او يېږوزک ته
: اتويیز هګتو  په ېلیه د کې یاځ بل په  ېمقدم ېهمد د والیک ل تابک د
  د  یاځ  په  طی تفر  او  راطاف  د  ولک  ینو  ږزمو  هک  وي  هښ  به  ومرهڅ)  

  نسخه  قلم   د   ی اځ  په  کوپټ  د  او  ېسول  د  ی اځ  په   ګړېج  د   اعتدال، 
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  ال ښک   او  الځ  ته  ژوند  نوګپر  انساني  د   قلم   او   ويک  وژل  کوپټ.  شيړال  ته   ستانکتر  به  ی اځ  په  ېعبک  د  نو  نهک  وازمایي؛
 (. دي ومک مح ېمات په خونهړا لوټ  ونوګ جن مذهبي د  خو لري؛ مغلوب او غالب هګړج  هره ېچ ید واهګ خیتار. يښب
 نیز څېړ  ولډ  دا.  بولم  ه څه  هدفي  ۍنړ لوم  ېی  کې  الره  ېد  په  او  ورمګ  هګستر  درنه  رهډې  په  ته  څېه  ېد  والیک ل  د  ۀز

  صاحب  یزک مل  یاغلښ   ېچ  لرم  هیله.  لري  تښارز  رډې  خورا  کې  روزنه  ريک ف  سمه  په  یاالنوکړ  زده  د  مهال  اوس  آثار
  د  ته  والو  وادیه  نالوستو  خپلو  وسیله   ېد  په  او  يکړ  ایه ډب  او  پراخه   ال  نه څېړ  خپله  ه ړا  په  توپیر  د  جهاد  او  ګجن  د

  الشان   عظیم   له   یتعال  هللا  د .  يکړو  یې  مرسته  ی اځ  پر  او  ژنيېوپ  ور  هګتو  سمه   په  میمفاه  ول ډ  دا   کې   ټاکچو  په  اعتدال 
 . مړغوا ېبریاو ېنور او ژوند الهکسو او ښخو ته  زيک مل اغليښ درباره؛

 
 افغانستان  ، ابلک/  ميډاکا علومو د
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 ميی تعل  ویيیډیو  او  کې مر  ،ېنیکل  ېنور  زيک مل  د  ې چ  شي  یوالک  نو  لري،  عالقه  او  وخت  يک لوستون   هک  :ادونهی

 :وريګو  او ولولي  یباند ادرس /ېپت ېد  په کې ان کډلن او نلی چ وبټی وی ،کسبویف په هغه د رامونهګپرو
 Wali Malakzay 
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