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 !يتطبیقو حدود احکام الهی  او کوي قصاص  دوی وایي
  تطبیقول   تعزیرات  اسالمي  او  حدود  اسالمي  ته  کولو  جنایات  ضد  اسالم  او  ضد  انسان  پرته  نه  عدالت  د  بېسواده  او  جاهل

 !يوای
 پرانیسته  دروازې  توبې  د  ته  متخلف  د  او  دنده  اسالمي  بلل  ګنهګار یې  مرتکب  او  ویل  حرام  ته  حرام  ناروا,  د  ته  ناروا
 متخلف  او  ګنهکار  دی.  کار  حرام  دا  اخلي  فرصت  توبې  د  څخه  متخلف  د  څخه,  زما  اوانتحاري  انفجاري  داچې  دي.

 !ید کار کفري او عقیده کفري ګڼل حالل حرام هو باسي.  حلقې له  اسالم  د کس دا ګڼل حالل حرام
 وایي:   ښکاره  شریع  خو   لري.  نه  مشکل  وي  برابر  سره  قواعدو  اسالمي  د  چې  سره  تطبیق  له  احکامو  اسالمي  د  مسلمان

 دې   تر  ده,  پېچلې  سخته  پروسه  اثبات  د  حدودو  د  ساقطیږي.  باندی  شبهاتو   په  تطبیق  حدودو   د  بالشبهات.  طالحدودتسق
  چې  ثابتوي  حاالت  خوا  بلې  له  ورکوي.  کار  توګه  په  خطر   شته  او  تربیت   تهدید,  د  شتون  جزاګانو  حدودي  ددې  چې

 !دحدو الهي او قصاص کاشکې
 افغانستان  لوی  کې   ټوله  په   او  وطن  زما   دلته  شهیدانوي.   او  لوي حال  ناروا    او  رحمی  بې  سختې  په   خلک  خو  دوی
 . يکو نابودي هستي او سر  وتلي او شوي پورته هر د  کې
 ? يد رسول  ته شهادت او اعدام حاللول,  سزا تخلف هر د آیا  ونیسو هم یې تعبیر په ددوی که

 ! ومدعیان اسالم  د داسې په لعنت
 !يد جنایات او وړه کړه  ضد انسانیت او ضد اسالم , ضمیر مړه د  او دښمن پنجابي د دا

 ! يش به تورن مخ آخرت  د هللا( شاء ان ) او دنیا  د وترټي. دوی به نړۍ او ملت
 ! هشت اړتیا ته قیام ملي او قیام  ملي , قیام ملي
 ! ئکېږ پاتې مه تفاوته بې

 ! ید کار په دریځ او موقف ښکاره او موقف
  ارقام   او  آمار  وژنې  رور  او  تباهۍ  ژوبلې,  او  مرګ  د  ساتي.  ګرمې  لمبې  جنګ   د  کې  افغانستان  پردي  چې  ښکاري
  پوځي  او  درمل  ایښودو,  پټۍ  د  زخمو  پر  زمونږ  ځای  پر  ختمولو  د  جرړو  د  انتحار  او  انفجار  د  اوس  اوس  او   ورکوي
 ! يد کار په ویل نه ته پنجاب ده! نه الر حل د دا دي. متمرکزه  کار په ورکولو تمریناتو
 ښه   ته  قاتلینو  مسلمانانو  میلیون  ېو  د  چین  د  حتی  او  شوای  کړای  متوجه  ته  افغانستان  امر  په  ای  اس  ای  د  مال  پاکستاني

  د کې غونډه  په تلین سلمې د ګوند کمونست د چین  د کوي. ستاینه هغوی د  سترګي سپین پوره په او  وایي راغالست
 موقف,  شرم  د  او  خفه سخت  باندې  دریځ  ضد  اسالم  او  شرم  د  یانومال   پاکستاني  مخکښو  نورو  او  الرحمن  فضل  موالنا 
 . یکوال پېدا شم نه مبرر او  توجیه هیڅ ته  موقف ضد اسالم

  وشوې کانې کافرو د  تمه تمه په اسالم د
 !يد شپې مو کې قیامتونو شو, نه کوالی تمیز هېڅ
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