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 جمیل خزانی ارسال

 

 اُْوفُْو بِعَْهِدُکمْ 

 په خپل عهد وفا وکړئ، اآلیه
 

بدترین نظامونه هغه دي چې د خپل رعیت د زړه ماتیدو سبب 
 شي

او د ولس مالتړ له ځانه سره ونلري او همدا باعث کیږی چی 
  . نظام ړنګ شی

  د هر چا شخصی حریم ته درناوی وکړئ

قومی او دینی ارزښتونو ته په شمول د نورو مذاهبو چی دلته 
  ی وکړئشتون لری درناو

د هر  بیرغ ، بندونه ، او ځینو ملی ارزښتونو ته درناوی وکړئ ،
 مال عبدالسالم ضعیف       قوم فرهنګ ته درناوی وکړی

  یو ځوان په مرداره ویاله کی مه ښکته کوی چی ولی تاسو پتلون اچولی د هغه د غرور درناوی وکړئ

 . د هر قوم ژبی کلتور فرهنګ ته درناوی وکړئ

د هغوی د خوښی نظام جوړ کړئ ، امنیتي ځواکونو ته  کړئ ،د خلکو سره خپل واټن او تفاوت کم 
  . ډیسپلین په لباس شکل او خبرو کی مراعت کړی د خلکو د نظرونو درناوی وکړي هدایت ورکړی تر څو

 نور بی بندوباره مسلح کسان له ښار ټول کړئ

 او ټولو ته منظم یونیفرم او نظامی شکل ورکړئ ،

 ک په بله کوڅه ،څوک په یوه کوڅه ننوځی او څو

نه د مسیر پالن شته نه ټکټ رخصت شته نه د دندی او عمیلیاتو پالن او سند شته دا ډول اعمال ولس 
 . ځوروی

د حکومت تشکیالت همه شموله کړی هر قوم ته ونده ورکړئ ، ماسټر لسانس ته پکی تر ډیره مسولیت 
 . ورکړی

تونځو ته تر ممکنه حده ژر تر ژره الس رسی په هره برخه کې مسلکي کسان وګمارئ تر څو د خلکو س
  وشي ،

باالخره رعیت مه ځوروی په خپل الس د دی نظام عمر مه لندوی او مه پریږدئ چه د شلو کلونو قربانۍ 
 . مو په اوبو الهو شي او هیواد مو یو ځل بیا د اور خوراک شي
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