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 ۱۴/۰۵/۲۰۱۸          وردک عبدهللا

 
 کول احتیاط هکله په استعمال د ټکو ځینو د

   
 !برکاته و هللا رحمت و علیکم السالم خویندو او وروڼو قدرمنو او ګرانو

  .وی لګیا کې کارو نېکو په او جوړ ،روغ چې وکړي د)ج(هللا
  !لوستونکو قدرمنو او ګرانو
خوله په څه چې ته دوی نو ،کوي خبرې خویندې او وروڼه انافغان ځینې کله چې ،وي شوې معلومه ښه به ته تاسې

 او ته ټولو نو .ولګېږي بدې چا په او ،ښې چا په به خبرې دغه چې ،وي نه ورسره غم ددې او ،وایي هغه ،ورځي 
ا ډېر سره استعمال د ټکو ځینو د کې خبرو خپلو په چې ،ده الزمه ته خویندو او وروڼو افغانانو ،توګه خاصه په بیا

  .وګرزي سبب خفګان پټ ژور او انصافۍ بې د چې شي کیدای ،کنه .وکړي حتیاط
ا پالر یوه د او ،ګوتې الس یوه د ،مثال نیږدې ښه ددې او ،شته خلک بد او ښه کې ټولنه هره په چې ده وړ یادولو د
ک د ټکو الندې دغې د چې کیږي هیله درناوۍ ډېره په څخه خویندو او وروڼو افغانانو ټولو له .دي اوالدونه مور و

  :واخلي کار څخه احتیاط ډېر له کې وخت په ارولو
۱- 
خا او غله مسلکي ټول کې حکومت اوسني په افغانستان د چې ،ووایى څوک که )۱۰۰٪(یعنې کلمه ټول د - “ټول”

 خلک مین وطن او اسالم په او ،صادق ،پاک ښه شي کېدای چې ځکه .وي نه سمه به خبره دا نو ،لري برخه ینین
همد .ورکوي مانا ټول د ،ټول بیا نو ،شي وکارول کلمه “ټول” د چې هرکله ،مګر .ولري برخه کې حکومت دغه په

خبر دغه نو ،دي جاسوسان ملکونو پردیو د غړي ټول پارلمان اوسني د افغانستان د چې ،ووایي څوک یو که ارنګه
وج هم ،وي مین وطن او اسالم په چې وکیالن پاک ښه کې پارلمان اوسني په شي کېدای چې ځکه ،وي نه سمه به ه

 ،غواړي کېدل پاته عسکرو خارجي د کې ملک خپل په افغانان ټول چې ،ووایي څوک یو که ،شانته همدا .ولري ود
غا ته اشغالګرو وخت هر افغانانو غیرتي زیاترو چې ځکه .وي خبره ډکه  نه شرم د ډېره او غلطه ډېره به دغه نو
  .ورکړیدي ځوابونه ماتوونکي ښ
ریښ په چې ،شي کېدای یعنې .وي مناسب او ښه به ډېر ،شي وکارول ټکی “ځینې” د پرځای “ټول” د چېرې که نو
سر استعمالولو په ټکي د “ځینې” د بیا چې ،وي جاسوسان پردیو د غړي ځینې پارلمان اوسني د افغانستان د سره تیا
  .شي کېدای پاته مصٔىون څخه تورلګونې دغه د ،غړي مین وطن او اسالم په او پاک هغه پارلمان د ه
۲- 
هېڅو کې افغانستان په چې ،ووایي کې خبرو خپلو په څوک چېرې که .(صفر ٪) یعنې ټکی هېڅوک د - “هېڅوک”

 .دي شته هم خلک صادق او پاک ښه حتمي کې افغانستان په چې ځکه ،ده غلطه باالکل خبره دغه نو ،ندي پاک ک
یې غړي ټول او ،ندي کې غم په افغانستان د هېڅوک کې ګوند سیاسي فالني په چې ،ووایي څوک که ،هشانت همدغه

لر امکان چې ځکه .وي انصافي بې ډېره هکله په ګوند هغه د به خبره دا نو ،ګڼي غوره ګټو ملي تر ګټې شخصي 
ښ مناسب ډېر استعمال کلمې د “ځیني” د هم دلته نو .وي دوست وطن ډېر غړي ځینې ګوند سیاسي دغې د چې ،ي

و او شپه هغه او ،ندي کې قصه په ګټو ملي د غړى ځینې ،ګوند سیاسي فالني د چې ،ووایي څوک که ،یعنې .کاري
  .بس او ،دي لګیا کې راوړلو السته په ګټو خپلو د توګه نامشروعه په رځ
۳ - 
.شي واخستل کار ډېر باید څخه ټکي دغه له او ،دی ټکی مناسب ښه ډېر کې ځایونو ډېرو په ټکی ځینې د - “ځینې”
خ بیا او ،ګڼي نه افغانان ځانونه خپل غړي ځینې پارلمان د چې ،ووایي کې خبرو پخپلو څوک که ،توګه په مثال د 

ال ته پارلمان افغانانو د طریقه نامشروع هره په چې کوي کوښښ او ،کوي کاندید ته پارلمان افغانستان د ځانونه پل
  .دی وړ شرم د او ،ډک نه خندا د ډېر پخپله کار دغه چې ،پیداکړي ره
۴ - 
 ګوند سیاسي فالني د چې ،ووایي څوک که .ورکوي مانا زیات څخه نیمایي له شي یوه د ،ټکی زیاتره د - “زیاتره”

لو د ،یې غړي زیات څخه نیمایي له ګوند هغې د چې ،ورکوي مانا ددې دغه نو ،لري کړې زده لوړې غړي زیاتره
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پر د او ،دي خلک مین وطن او اسالم په ،افغانان زیاتره چې ووایي څوک که ،همدارنګه .دي خاوندان کړو زده وړ
  .ده خبره ډکه نه حقیقت د باالکل دا نو ،لري کرکه ډېره څخه غالمۍ د دیو

  :ټکي وړ پام د
مطب او ،مرکو ،ویناګانو خپلو په ېچ ،ده ضروري او الزمه ته سیاستوالو افغانانو توګه خاصه په او ،افغانانو ټولو

و الس په بهانه دغه ته هېچا او ،وکړي پام جدي ډېر کې برخه په استعمالولو د ټکو ځبنو د ،کې کنفرانسونو وعاتي
.کړي کږې خوښه پخپله ته خواه بلې او خواه یوې هغه او ،کړي پورته ګټه ناوړه څخه خبرو له دوی د چې،رنکړي

  
خل بدو د کې ځینو په چې ،دادی یې فرق یوازینی .شته خلک بد او ښه کې ټولنه او ،ګوند ،قوم ،ملک هر په ،البته
شي ولګول تور شانته یو ټولو په چې ،وي کار لرې انصافه له به دغه نو .وي کمه یا او زیاته یا نه بل تر شمیره کو
د ،همدارنګه او ،ووایي بد ،ته بد ندګو او قوم خپل د ،لومړی نورو تر ،سړی هر .ونشي هم هېڅکله باید داسې ،نه .
   .ووایي ښه ،لومړی ټولو تر ،ته ښه ،ګوند او قوم بل 

ع ،اخالق اسالمي ته مسلمانانو ټولو مونږه د (ج)هللا چې کوم هیله څخه دربار مهربان او لوی د (ج)هللا د کې پای په
 څخه خبرو د مونږه د خلک ښه چې ،کړي خهبر په را توفیق دا ته مونږه د (ج)هللا او ،کړي نصیب په پوهه او ،قل

  .شي نه آزرده
دع کومي له زړه د او ،کوم پورته ته دربار مهربان (ج)هللا د ،السونه دواړه خپل سره عاجزۍ ډېره په بیا ځل یو زه

  .وي منظوره او قبوله ته (ج)هللا چې ،راشي صلح شانته هغه کې نړۍ ټوله او افغانستان په چی کوم ا
 

 .العالمین ربیا آمین
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