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 !يځ در ېم ږمشره غ 
 

  

 ي؟ ځدر ېم ږغ مشره
 !هړطالب عمومي رخصتي اعالن ک ځور ستلویامریکایانو د و د

 ؟ یکوم تولیدي او اجرایوي رغنده کار روان د ېک وځدانورو ور پاره
 !سئید ختمولو رخصتي به کله ن  رونډ د

 ده؟  هګ نڅد حاکمیت او تسلط قصه  ې هو د پنجاب او د الرد کالر او
 !دا اولي به درسته وي  و؟ړغولوو که بل غولول غوا انځ یاره

أطعمهم من جوع و آمنهم من    ی او بیا امنیت ….  ألذ  ډۍ وډراغلي: …اول    ېقرآن کریم د قریش په مبارکه سوره ک  د
 …خوف
پر ما نه ده.  ې: روزي خو یېاو هغه هم په خپل تعریف او بیا … وای ې. اول د امنیت خبر کوړېتا سرچپه ک طالبه

 .وعده هم نه شته   یي او د. من او سلووسیله ورکو ېخو ورته په عالم أسباب ک ینو هللا تعال
  ې . په چک پوستو کې لر وابځ ي…ېږاخیستل ک ېمستند فلمونه تر   ېوژنو او قتلونو چ کارهښد  ېافغانستان ک طاله

  ېوس  ې او ب  ړ متخلف  وال  ېچ   یاځپر    زوډدوه    ،ېکي او ته د یو   ه څد فرار ه  وکڅ وایاست او    هېږدریش او ودر
 ؟ یاړمجازات ک ې. ددغه قاتل، جنایت کار او متخلف کوم کس دېجاغور خالي کو وپکټپر د  ،یشوا
 ي؟ږبه کله کی ۍتجلیل او رخصت دوېظلمونو د ختم ېشرارتونو او نخلفاتو د ختمزدو او دد ې: ددتنهښپو

 .ېته ی او يګڼمسؤول تاو ۍمستقیم او اوسن ولوټزما ملت ته حق ورکوي د  ولهټتمامیت خواهي او میم زور ما  ستا
د قرآن کریم او سنن    ېقوانین او شریعت چ  یاو نوي قوانین نه شته او د شریعه ال، د اسالم  یملغ  ېقوانین د  رېت

پوه شي د کوم   ېملت پر  ېچ  يږتنظیمی  هڼمدون قانون په ب  وېاو مذاهب دي کله به د    ی فتاوا  یرسول هللا پر بنا شخص
 کوي او په کوم مشروعیت؟  وکڅمذهب الر ونیسي. د أهل سنت و الجماعه هم مختلف مذاهب دي. دا تدون به 

 ؟ ې لر وابځ هڅ او  ېوای هڅ ته  ېته د نوطالبه
تصمیم نیونکي مراجع نه دي    ړخوله شوه او رسمي لو  وپټد    وابځد اعتراض    ېمدني حقوقو له مراعاته پرته چ  د

 وي؟ړ… دابه کله او کومه مرجع جو واوړته به کلک او سخت قوانین جو ېد ېچ یتعریف او د جالل آباد والي وای
 !ده دهږاو ړۍاو دا ل ړک وابځ کونوټسختو  روډېمتقاعدینو اعتراض مو په  د

خطرناکه    ر ډې  ېابعاد ی ېچ   ېاضرار رسو  خپل کار، خو ته اسالم، وطن او ملت ته سخت   ې تباه کول د  ان ځد   طالب
 !ېاو ال د پاکستان په لومو بند ی

 ې مځنېهو دا د پاکستان د پ او
 ؟ ۍوای  هڅد تحقق حالت ته  ېصوب

 !یخو طالب اول حق ستا د يړهدایت وک  ۍک ېته د ن ولوټ ږمون ېج د هللا
 !شه  ارډفرصتونه له السه مه ورکوه او د هللا ج له قهره و ته
 .بطش ربک لشدید ان
  هواو
او نارینه حقوق د طالب د لید لوري په شمول    وښځشموله حکومت، د قومونو پر تناسب د حاکمیت ویش او د    ولټ

ایلو په کارولو تحمیل  د حکومتي د وس  ېپر هر چا خپل نظر مبارک وي خو پر ملت ی  ېنظریات د هرچا خپل منطق د
 !شي یداېحاکمیت د  مشروعیت روسته مطرح ک ېدد
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او د    ېاو د پردو استخباراتو د برنامو د عملي کولو الر  ېدلچسپه، غولونک   ېد عوامفریبه تأکید نور ظاهر ک  ړۍن  د
 !شي او نه د حل الره ده  یمشکل نه حلوال ږزمون ېحل الر

 وهېته ژر تر ژر الر اوارول  د حل    ېرأ  وې  ي،ګړو  وېاو تعهد او د    ېتابیاو  هړته د تذکرو په شمول بشپ  اکنوټولټ
 !مهمه اساسي الر ده

( په جې) پک   ېبست  ېوې د امنیت د مشکل حلول د    ړۍاو د ن  ولډلن  ۍ تراژید  ېافغانستان د مشکل، د افغان ملت د روان  د
 تدابیرو ته  هګتو
 !وه او ده تیاړا
 !یشي او نه د یداېناروا او حرام د بل ناروا او حرام کار مبرر ک ېڅه

 .یدالېږېز ینه د سیوزیر او رئ وکڅسرباز او  وکڅ دلته
د کمولو لپاره   ناهونوګ د خپلو    هګاوس د سرباز په تو  یاړبد امتحان ورک  رډېاو    هښ  وې خپل کوم    ېچارواکو چ  روېت

 !يړونک  هڅته باید اقال د اخالقي لحاظه ه ېشي او د امامت حق نه لري او د یکار کوال
 

 ما علینا اال البالغ المبین و
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