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٢٠٠٩/١٢/٢٩م

اﺳﻼم ټﻮل وﻣﻨﻲ ﻳﺎ ﻳﻰ ﭘﺮﻳږدي
هﺮ ﻗﺎﻧﻮن او ﻧﻈﺎم د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ او ﺧﭙﻞ ﻋﺎم ﻓﻜﺮ ﻟﺮي ,اود هﺮﻧﻴﻤ ى ﻗﺎﻧﻮن او ﻧﻈﺎم دﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻪ آﺒﻠﻪ ﭘﻪ
ټﻮﻟﻨﻪ آﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰي راﭘﻴﺪا آﻴﮋي  ,ﭼﻪ ﭘﻪ هﻐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮري ﺗ ﻟﻲ وي  ,او هﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺮﻩ ﺧﭙﻠﻲ ﻣﺴﺌﻠﻲ دي ﭼﻪ د هﻐﻪ ﻟﻪ
ﻃﺒﻴﻌﺖ او ﺟﻮړ ﺖ ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻮن ﻟﺮي  ,او هﺮ ﻧﻈﺎم ﺧﭙﻞ اﺛﺮ د واﻗﻌﺖ ﭘﻪ ﻧ ي آﻲ ﻲ  ,او هﺮﻗﺎﻧﻮن ﻟﺮﻩ ﺧﭙﻠﻲ د ﺡﻞ
ﻻري وي د هﻐﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو او ﻣﺸﻜﻼت ﻟﭙﺎرﻩ آﻮﻣﻲ ﭼﻪ د دى ﻗﺎﻧﻮن او ﻧﻈﺎم د ﺗﻄﺒﻴﻖ او ﻧﺎﻓﺬﻳﺪو ﻟﻪ آﺒﻠﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ آﻲ
راوﻻړي ﺵﻮي وي.
د ﻣﻨﻄﻖ او اﻧﺼﺎف ﺨﻪ ﻟﺮي ﺧﺒﺮﻩ دﻩ  ,ﭼﻪ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺨﻪ ﻏﻮ ﺘﻨﻪ وﺵﻲ  ,ﭼﻪ د هﻐﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو او ﻣﺴﺎﺉﻠﻮ ﭘﻪ
هﻜﻠﻪ د ﺡﻞ ﻻري وړاﻧﺪي آﻲ  ,آﻮﻣﻲ ﭼﻪ د ﺑﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎم د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻜﺒﻠﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ آﻲ ﭘﻴﺪا ﺵﻮي وي  ,ﭼﻪ ﻟﻪ هﺮﻩ
ﻟﺤﺎﻇﻪ ﻟﻪ دى ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻩ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي .
ﻣﻌﻘﻮل او ﻣﺘﻮازن ﻣﻨﻄﻖ دا واﻳﻰ  :ﭼﻪ ﭘﻪ ژوﻧﺪاﻧﻪ آﻲ د ﺳﺘﻮﻧﺰو او ﻣﺸﻜﻼﺗﻮ د ﺡﻞ ﻟﭙﺎرﻩ آﻪ ﻮك ﻏﻮاړي دآﻮم
ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻈﺎم او ﻗﺎﻧﻮن ﺨﻪ راﻳﻪ وا ﺧﻠﻲ  ,ﻧﻮ ﻟﻤ ي دي هﻐﻪ ﻧﻈﺎم او ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ژوﻧﺪاﻧﻪ آﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ آ ي او ﺑﻴﺎ دي وﮔﻮري
ﭼﻪ هﻐﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰي او ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ آﻲ ﺵﺘﻪ او آﻪ ﻧﺎﺑﻮدي ﺵﻮي ,او ودى آﺘﻞ ﺵﻲ ﭼﻪ د هﻐﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰو اﺳﺎﺳﺎت او
ﺮﻧﮕﻮاﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴږي او آﻪ ﻧﻪ ,وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ دي آﻴﺪي ﺵﻲ ﭼﻪ د دى ﻧﻈﺎم او ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ هﻜﻠﻪ ﻗﻀﺎوت او راﻳﻪ ورآ ل ﺵﻲ,
او د هﻐﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ هﻜﻠﻪ ﭼﻪ د دى ﻧﻈﺎم او ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻪ آﺒﻠﻪ راوﻻړي ﺵﻮي .
اﺳﻼم ﻳﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻗﺎﻧﻮن دي  ,ﭼﻪ ټﻮل اړﺧﻮﻧﻪ ﻳﻰ ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ وﺑﺪل ﺵﻮي ,او ﻳﻮ اړخ ﻳﻰ ﻟﻪ ﺑﻞ اړخ
ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ او هﻤﻜﺎري آﻮي  ,اﺳﻼم د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﺎص ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻟﺮي ,او د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﺎص اﺳﺒﺎب ﺑﺮاﺑﺮوي ,
اﺳﻼم داﺳﻲ ﻧﻈﺎم دي ﭼﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺎص ﺮﻧﮕﻮاﻟﻲ دي ټﻮﻟﻨﻪ د ﺟﻮړ ﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﺮي  ,او د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ اړﺧﻮﻧﻮ آﻲ ﻟﻪ
ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻈﺎﻣﻮﻧﻮ او ﺳﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ آﺎﻣﻼ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي ,او ﻟﻪ هﻐﻮ ﻧﻈﺎﻣﻮﻧﻮ او ﻗﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ آﻮم ﭼﻪ ﻧﻦ زﻣﻮږ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻮآﻲ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻴږي ,اﺳﻼم ﻟﻪ دﻏﻮ ﻧﻈﺎﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ آﻠﻲ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي.
رو ﺎﻧﻪ دﻩ ﭼﻪ هﻐﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰي آﻮﻣﻲ ﭼﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ آﻲ ﭘﻴﺪا ﺵﻮي اﺳﻼم ﭘﻪ آﻲ ﺵﺮﻳﻚ ﻧﻪ دي  ,ﻜﻪ ﭼﻪ دا
ﺳﺘﻮﻧﺰي هﻐﻮ ﻧﻈﺎﻣﻮﻧﻮ زﻳږوﻟﻲ آﻮم ﭼﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ آﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴږي  ,او د اﺳﻼم د رټﻠﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻴﺪا ﺵﻮي .
ورﺳﺘﻪ ﻟﻪ دي ټﻮﻟﻮ ﻋﺠﻴﺒﻪ دا دﻩ  ,ﭼﻪ د اﺳﻼم ﭘﻪ هﻜﻠﻪ د ﻣﻮﺟﻮدو ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ راﺑﻄﻪ ﭘﻮ ﺘﻨﻪ وﺵﻲ  ,او ﻟﻪ اﺳﻼم
ﺨﻪ د دﻏﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ هﻜﻠﻪ د ﺡﻞ ﻻرﻩ وﻏﻮ ﺘﻞ ﺵﻲ  ,او دهﻐﻮ ﻣﺴﺎﺉﻠﻮ ﭘﻪ هﻜﻠﻪ د اﺳﻼم راﻳﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺵﻲ آﻮم ﭼﻪ دﻩ
ﻧﺪي زﻳږوﻟﻲ  ,او ﻧﻪ ﻳﻰ ﭘﻪ زﻳږوﻟﻮ آﻲ ﺵﺮﻳﻚ دي .
ﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ وﻻړﻩ ﺵﻲ او
ﻋﺠﻴﺒﻪ دا دﻩ ﭼﻪ ﻟﻪ اﺳﻼﻣﻪ ﭘﻪ هﻐﻮ ﻣﺴﺎﺉﻠﻮ آﻲ ﻣﺜﻼ ) ﻪ آﺎر وآ ي او آﻪ ﻧﻪ ,
آﻪ ﻧﻪ  ,د ﻪ او ﻧﺮ د اﺧﺘﻼط ,او د ﻮاﻧﺎﻧﻮ د ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺴﺎﺉﻠﻮ ﭘﻪ هﻜﻠﻪ ,ﭘﻪ هﻐﻮ ﻣﻠﻜﻮﻧﻮ آﻲ ﭘﻮ ﺘﻨﻪ وﺵﻲ ﭼﻪ اﺳﻼم ﭘﻪ آﻲ
ﻧﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴږي  ,او د دﻏﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ هﻜﻠﻪ ﻟﻪ هﻐﻮ اﺵﺨﺎﺹﻮ ﺨﻪ د اﺳﻼم ﭘﻪ هﻜﻠﻪ راﻳﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺵﻲ آﻮم ﺧﻠﻚ ﭼﻪ د
اﺳﻼم ﺡﻜﻮﻣﺖ ﻧﻪ ﻣﻨﻲ  ,ﺑﻠﻜﻪ هﻐﻪ ﺗﺼﻮر ﻳﻰ هﻢ ﺧﭙﻪ آﻮي ﭼﻪ ﭘﻪ آﻲ د اﺳﻼم ﺡﻜﻮﻣﺖ ﻜﺎري!
ﭘﻪ دي ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ دهﻐﻮ دﻳﻨﻲ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﻮاﺑﻮﻧﻪ دﻳﺮ ﺡﻴﺮاﻧﻮﻧﻜﻲ دي ﮀﻪ د دوي ﺳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﻰ ورآﻮي  ,او ﻟﻪ دﻏﻮ
آﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ د دي ﺟﺰﺉﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ هﻜﻠﻪ ﭘﻪ ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ آﻲ ﻧﻨﻮ ﻲ  ,ﮀﻴﺮﺗﻪ ﮀﻪ اﺳﻼم د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻴﺮ ﻧﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴږي .
ﻧﻦ د اﺳﻼم ﻟﻪ دي ﺳﺮﻩ ﻪ آﺎر دي ﮀﻪ ﻪ دي ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ ﻧﻨﻮ ﻲ او آﻪ ﻧﻪ  ,او ﻪ دي آﺎر وآ ي او آﻪ ﻧﻪ,
او ﻪ او ﻧﺮ دي ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ آﻲ ﺳﺮﻩ ﮔﺪ )اﺧﺘﻼط( ﺵﻲ او آﻪ ﻧﻪ  ,او ﻟﻪ هﻐﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو او ﻣﺸﻜﻼﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻰ ﻪ آﺎر دي ﮀﻪ
ﭘﻪ هﻐﻪ ټﻮﻟﻨﻪ آﻲ زﻳږﻳﺪﻟﻲ آﻮﻣﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮀﻪ اﺳﻼم ﻟﻜﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻮي  ,او د اﺳﻼم ﺡﻜﻢ ﻧﻪ ﻣﻨﻲ .
ددي ﺳﺘﻮﻧﺰو او ﺟﺰﺉﻴﺎﺗﻮ ﻟﻪ اﺳﻼم ﺳﺮﻩ ﻪ آﺎر دي ﮀﻪ ﻟﻪ اﺳﻼﻣﻪ ﺨﻪ ﻏﻮاړي ﺗﺮ ﻮ داﺳﻼم ﭘﻪ داﻳﺮﻩ آﻲ ﺵﺘﻮن
وﻟﺮي  ,ﮀﻴﺮﺗﻪ ﮀﻪ اﺳﻼم ﻟﻪ ﺡﻜﻢ ﺨﻪ رټﻞ ﺵﻮي وي او ﻳﺎ ﻟﺮي ﺵﻮي وي  ,ﮀﻴﺮﺗﻪ ﮀﻪ اﺳﻼم ﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻧﻈﺎم ﺨﻪ اﻳﺴﺘﻞ
ﺵﻮي وي  ,ﮀﻴﺮﺗﻪ ﮀﻪ اﺳﻼم د دوﻟﺖ او ﺡﻜﻮﻣﺖ داري ﻟﻪ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﻟﺮي ﺵﻮي وي ,ﮀﻴﺮﺗﻪ ﮀﻪ اﺳﻼم د ﺧﻠﻜﻮﻟﻪ ژوﻧﺪاﻧﻪ
ﺨﻪ رټﻞ ﺵﻮي وي .
اﺳﻼم ټﻮﺗﻲ آﻴږي ﻧﻪ  ,ﻳﺎ ﺑﻪ ټﻮل ﻣﻨﻞ آﻴږي  ,او ﻳﺎ ﺑﻪ ټﻮل ﭘﺮﻳ ﻮدل آﻴږي ,دا ﮀﻪ اﺳﻼم د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﭘﻪ وړو وړو
ﺳﺘﻮﻧﺰو آﻲ وﭘ ﺘﻞ ﺵﻲ  ,او د ژوﻧﺪاﻧﻪ او ټﻮﻟﻨﻪ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻮړ ﺖ آﻲ هﻴﺮ ﺵﻰ  ,دا اﺳﻼم ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﭙﻜﻪ ﺳﺘﺮﮔﻪ آﺘﻞ
دي  ,ﮀﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ دي ﻣﻨﻠﻮ وړ ﻧﻪ وي  ,او ﺧﺼﻮﺹﺎ دﻳﻨﻲ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ آﺎر دﻩ ﮀﻪ دا راز آﺘﻞ اﺳﻼم ﺗﻪ هﻴ
آﻠﻪ هﻢ وﻧﻪ ﻣﻨﻲ .
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دهﻐﻮ ټﻮﻟﻨﻮ او وﮔ و د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ هﻜﻠﻪ د اﺳﻼم ﻮاب ﮀﻪ اﺳﻼم ﺧﭙﻞ دﻳﻦ ﻧﻪ آ ﻲ او ﭘﻪ ﺵﺮﻳﻌﺖ ﻳﻰ اﻋﺘﺮاف ﻧﻪ
آﻮي دا دي  ,ﮀﻪ اول اﺳﻼم ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪاﻧﻪ او ټﻮﻟﻨﻪ آﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ آ ي ,ورﺳﺘﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ د اﺳﻼم راﻳﻪ د هﻐﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ
هﻜﻠﻪ وﻏﻮاړي  ,آﻮﻣﻲ ﮀﻪ داﺳﻼم د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻪ آﺒﻠﻪ ﭘﻴﺪا ﺵﻮي وي  ,ﻧﻪ دا ﮀﻪ د هﻐﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ هﻜﻠﻪ ﻟﻪ اﺳﻼﻣﻪ ﺨﻪ
ﭘﻮ ﺘﻨﻪ وﺵﻲ آﻮﻣﻲ ﮀﻪ د ﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن دﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻪ آﺒﻠﻪ ﭘﻴﺪا ﺵﻮي وي  ,ﮀﻪ ﻟﻪ اﺳﻼم ﺳﺮﻩ آﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت وي.......
اﺳﻼم ﺧﻠﻚ ﭘﻪ ﺧﺎص ډول روزي  ,او د ﺧﺎص ﺵﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ اﺳﺎس ورﺑﺎﻧﺪي ﺡﻜﻮﻣﺖ آﻮي ,دﺧﻠﻜﻮ راآ ﻩ ورآ ﻩ
ﭘﻪ ﺧﺎص ډول ﺗﻨﻈﻴﻤﻮي ,او ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ آﻲ ﺧﺎص اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ,اﻗﺘﺼﺎدي ,ﺵﻌﻮر ﻳﺎاﺳﺎﺳﺎت زﻳږوي ,ﻟﻤ ي اﺳﻼم ټﻮل ﺗﻄﺒﻴﻖ
آ ي ,د ﺡﻜﻮﻣﺖ داري ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻲ  ,دﻗﺎﻧﻮن اﻳ ﻮدو ﭘﻪ ﺗﻬﺪاب آﻲ  ,او د روزﻧﻪ ﭘﻪ اړخ آﻲ  ,ﺑﻴﺎ وﮔﻮري ﮀﻪ دا
ﺳﺘﻮﻧﺰي ﮀﻪ ﺗﺎﺳﻮﻳﻰ ﭘﻪ هﻜﻞ ﭘﻮ ﺘﻨﻪ آﻮي ﭘﺎﺗﻲ آﻴږي او آﻪ ﻟﻪ ﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ورآﻴږي او ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﻲ .
اﻣﺎ ﻟﻪ دي وړاﻧﺪي د اﺳﻼم ﻟﻪ دي ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮﻩ ﻪ آﺎر دي  ,هﻐﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰي ﮀﻪ اﺳﻼﻣﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﻳﻰ ﻧﻪ ﭘﻴﮋﻧﻲ ؟
ﻟﻤ ي اﺳﻼﻣﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﺟﻮړﻩ آ ي  ,هﻐﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮀﻪ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﺎﺗﻮ او ﻟﻴﺪ ﻟﻮرو ﻳﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﺵﺮﻳﻌﺖ ﺡﺎآﻢ وي  ,او ﻲ او ﻧﺮ
ﺗﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ او آﻮرﻧﻲ آﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺮﺑﻴﻪ او روزﻧﻪ ورآ ي  ,او هﻐﻪ ﺽﻤﺎﻧﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ آﻲ ﭘﻴﺪا آ ي ﮀﻪ اﺳﻼم ﻳﻲ
ټﻮﻟﻨﻪ ﺗﻪ ورآﻮي  ,او د اﺳﻼم ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﺎﻳﻢ آ ي  ,ﮀﻪ اﺳﻼم ټﻮﻟﻮ ﺗﻪ راوړي دي.
ﺑﻴﺎ ﻪ وﭘﻮ ﺘﻲ ﮀﻪ  :ﻏﻮاړي ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ وﻻړﻩ ﺵﻲ  ,او آﻪ هﻐﻪ دﺗﮓ اړﺗﻴﺎ د هﻐﻮ ﺽﻤﺎﻧﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ر ﺎ آﻲ ﻧﻪ
وﻳﻨﻲ آﻮم ﮀﻪ اﺳﻼم ﻳﻰ دي ﺗﻪ ورآﻮي؟ او ﭘﻮ ﺘﻨﻪ ور ﺨﻪ وآ ي :
ﮀﻪ ﺁﻳﺎ ﻏﻮاړي ﭘﻪ دوﻟﺘﻲ ارﮔﺎﻧﻮﻧﻮ آﻲ آﺎر وآ ي؟ او آﻪ هﻐﻪ ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﮀﻪ آﺎر وآ ي  ,ﻜﻪ ﮀﻪ د دﻳﻪ د ژوﻧﺪاﻧﻪ
ﺽﺮورﺗﻮﻧﻪ دي ﺗﻪ اړﻩ ﻧﻪ ﻟﺮي ﮀﻪ آﺎر وآ ي ,او ﭘﻮ ﺘﻨﻪ ور ﺨﻪ وآ ي ﮀﻪ  :ﺁﻳﺎ ﻏﻮاړي ﮀﻪ ﻟﻪ ﻧﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ اﺧﺘﻼط
وآ ي  ,او ﺳﻴﻨﮕﺎر وآ ي  ,او ﺎن ﻟﻮڅ آ ي؟ او آﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ او روزﻧﻲ ﻟﻪ ﺡﻴﻮاﻧﻲ او ﺵﻬﻮاﻧﻲ ﻏﻮ ﺘﻨﻮ
ﺨﻪ ﭘﺎآﻪ آ ي دﻩ  ,او اﺡﺴﺎﺳﺎت ﻳﻲ دى ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ ﮀﻪ ﻟﻪ اﷲ )ج( ﺨﻪ ﺡﻴﺎ وآ ي او ﺧﭙﻞ ﺳﺘﺮ وﺳﺎﺗﻲ.
ﻟﻪ هﻤﺪي آﺒﻠﻪ ﺑﻌﻀﻲ آﺴﺎن ﭘﻮ ﺘﻨﻪ آﻮي  :د اﺳﻼﻣﻲ ﺵﺮﻳﻌﺖ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د زرﮔﻮﻧﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﻻﺳﻮﻧﻪ د ﻏﻼ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
ﻏﻮ ﻮو ﺧﻮ ﺑﻴﺎ هﻢ ﺧﻠﻚ ﻏﻼ آﻮي  .هﻐﻪ آﺴﺎن ﮀﻪ دوي ﺗﻪ د اﺳﻼﻣﻲ ﻓﻘﻪ ﭘﻪ اﺳﺎس ﻮاب واﻳﻲ دوي ﺗﻴﺮو ﻲ .
دا ﭘﻪ زرﮔﻮﻧﻮ ﻏﻠﻪ اﺳﻼﻣﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﻧﻪ دي زﻳږوﻟﻲ  ,او ﻧﻪ هﻢ اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻈﺎم ,ﺑﻠﻜﻪ دوي ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ ټﻮﻟﻨﻪ زﻳږوﻟﻲ دي ,
ﮀﻪ اﺳﻼم ﻳﻲ رټﻠﻲ دي  ,او آﻮم ﺑﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻈﺎم ﻳﻲ ﺧﭙﻞ آ ي دي  ,ﮀﻪ اﺳﻼم ﻳﻲ ﻧﻪ ﭘﻴﮋﻧﻲ ,دوي هﻐﻪ ټﻮﻟﻨﻪ زﻳږوﻟﻲ
دي آﻮﻣﻪ ﮀﻪ وږي او ﻣﺤﺘﺎج وﮔ ي ﭘﻴﺪا آﻮي  ,او د دوي د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻟﭙﺎرﻩ دﺡﻞ ﻻري ﻧﻪ وړاﻧﺪي آﻮي ,هﻐﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮀﻪ
ﻣﻴﻠﻮﻧﻮﻧﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﻮاړﻩ ﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي ,او دي اﻧﺴﺎن ﻧﻔﺲ ﻧﻪ روزي  ,او ژوﻧﺪ ټﻮل ﭘﻪ اﷲ )ج( او د اﷲ ﭘﻪ ﺵﺮﻳﻌﺖ
ﭘﻮري ﻧﻪ ﺗ ي .
ﺧﻮ اﺳﻼﻣﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﺎﻧﺘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ دﻩ  :هﻐﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮀﻪ د ﻓﺮد او وﮔ ي رزق ﭘﻪ آﻲ ﻣﻀﻤﻮن دي آﻪ آﺎر وﻟﺮي او آﻪ
ﻧﻪ ,ﺗﻮاﻧﺎ او ﻗﺎدر وي او آﻪ ﻧﺎ ﺗﻮاﻧﻪ او ﻋﺎﺟﺰ ,ﺟﻮړ وي او آﻪ ﻣﺮﻳﺾ .ﭘﻪ اﺳﻼم آﻲ ﺡﻜﻮﻣﺖ دي ټﻮﻟﻨﻪ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ
ﻟﺮي  ,ﻟﻪ راﺳﺎﻟﻤﺎل ﺨﻪ دي ټﻮﻟﻨﻪ د اﻓﺎﺗﻮ د ﻋﻼج ﻟﭙﺎرﻩ دوﻩ ﻧﻴﻢ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ آﻰ اﺧﻴﺴﺘﻞ آﻴږي ,ﺗﺮ ﻮ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل د ټﻮﻟﻨﻪ
ﺳﺘﻮﻧﺰي ورﺑﺎﻧﺪي ﺡﻞ آ ي ,او اﺳﻼم دا آﺎر د ټﻮﻟﻨﻪ د ﺡﻤﺎﻳﺖ او ﺳﺎﺗﻨﻪ ﻟﭙﺎرﻩ آﻮي .
دا ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ آ ي  ,او ﺑﻴﺎ وﮔﻮري ﮀﻪ ﻮ آﺴﻪ ﻣﺤﺘﺎج او ﺑﻴﻮزﻟﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ آﻲ ﭘﻴﺪا آﻴږي  ,او ﻮآﺴﻪ ﭘﻪ ﻏﻼ ﻻس
ﭘﻮري آﻮي ﮀﻪ ﺧﻴ ﻲ ﻳﻲ ﭘﻪ ﺧﻮړو دآﻲ او زړوﻧﻪ ﻳﻲ ﭘﻪ اﻳﻤﺎن رو ﺎﻧﻪ وي !
هﻤﺪا رﻧﮕﻪ دوي د ﻮاﻧﺎﻧﻮ د ﺟﻨﺴﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ هﻜﻠﻪ ﭘﻮ ﺘﻨﻪ آﻮي اﻳﺎ دوي اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﻨﻠﻲ دي ؟
ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ټﻮﻟﻨﻪ آﻲ ﻟﻮ ﻲ او ﺑﺮﺑﻨ ي ﭘﻴﻐﻠﻲ ﻧﻪ وي  ,ﮀﻪ هﺮي ﺧﻮا ﺗﻪ ﺧﻮري وري د ﺵﻴﻄﺎن ﻟﭙﺎرﻩ ﻓﺴﻖ او ﻓﺴﺎد
ﺧﭙﺮوي ,ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ټﻮﻟﻨﻪ آﻲ ﻟﻮڅ او ﮀ ﻞ ﻓﻠﻤﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﺧﭙﺮﻳږي ,ﺑﻪ اﺳﻼﻣﻲ ټﻮﻟﻨﻪ آﻲ ﺑﺪﻟﻲ ﻧﻪ ﺧﭙﺮﻳږي ,ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ټﻮﻟﻨﻪ
آﻲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻟﻮڅ اﻧ ﻮروﻧﻪ او ﻟﻮ ﻲ ټﻮآﻲ او ﻟﻄﻴﻔﻲ ﻧﻪ ﺧﭙﺮوي....
ﺑﻪ اﺳﻼﻣﻲ ټﻮﻟﻨﻪ آﻲ ﺵﺮاب ﻧﻮﺵﻲ ﻧﻪ وي ﮀﻪ ﻟﻪ ﮀﺎ ﺨﻪ ﺧﭙﻠﻪ ارادﻩ او ﺗﻔﻜﻴﺮ واﺧﻠﻲ او ﻓﺴﻖ او ﻓﺴﺎد ورﺗﻪ ﻣﺰﻳﻦ
آ ي ...اﺳﻼﻣﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺧﺖ آﻲ وادﻩ ﺑﺮاﺑﺮوي  ,ﻜﻪ ﮀﻪ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ټﻮﻟﻨﻪ آﻲ ﻣﻜﻠﻒ
دي  ,ﺗﺮ ﻮ د ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وآ ي ﻮك ﮀﻪ ﻏﻮاړي وادﻩ وآ ي.
آﻪ داﺳﻼم راﻳﻪ د ﻮاﻧﺎﻧﻮ د ﺟﻨﺴﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ هﻜﻠﻪ ﻏﻮاړي ,ﻧﻮ ﻟﻤ ي اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻈﺎم ټﻮل ﺗﻄﺒﻴﻖ آ ي ,ورﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ
ﺑﻴﺎ و ﮔﻮري ﮀﻪ ﺁﻳﺎ ﻮاﻧﺎن ﺳﺘﻮﻧﺰي ﻟﺮي.
زﻩ هﺮهﻐﻪ ﭘﻮ ﺘﻨﻪ او ﮔﻮﻳږﻧﻪ د هﻐﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ هﻜﻠﻪ ﮀﻪ ﻟﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻈﺎم ﻟﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺨﻪ ﻧﺪي ﭘﻴﺪا ﺵﻮي ﻟﻪ اﺳﻼم
ﺨﻪ د اﺳﻼم ﺳﭙﻜﺎوي ﮔ ﻢ ,ﮀﻴﺮﺗﻪ ﮀﻪ اﺳﻼم ﻟﻪ ټﻮل ژوﻧﺪاﻧﻪ ﺨﻪ رټﻞ ﺵﻮي وي  ,هﻤﺪا رﻧﮕﻪ دا راز ﭘﻮ ﺘﻨﻮ ﺗﻪ
ﻮاب ورآﻮل د اﺳﻼم ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮔ ﻢ.
ﻪ ﻟﻪ ټﺎآﻨﻮ ﻣﻨﻊ آﻮي ,او ﻳﺎ د اﺳﻼم ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻪ ﻟﻪ آﺎرﻩ ﺨﻪ ﻣﻨﻊ
هﻐﻪ آﺴﺎن ﮀﻪ ﻧﻦ ﮀﻐﻲ وهﻲ او د اﺳﻼم ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
آﻮي  ,او ﻳﺎ د اﺳﻼم ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻲ ﭘﻪ هﻜﻠﻪ دا راز ﺳﻮاﻟﻮﻧﻪ ﻣﻄﺮح وي  ,ﻣﺎﺗﻪ دي اﺟﺎزﻩ راآ ي ﮀﻪ دوي ﺗﻪ
وواﻳﻢ  :ﮀﻪ دوي ﭘﻪ اﺳﻼم ﭘﻮري ﺳﭙﻜﺎوي آﻮي  ,او دوي ټﻮﻟﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰي ﭘﻪ ﺟﺰﺉﻴﺎﺗﻮ آﻲ راﺳﭙ ﻲ.
د دوي ﻗﻮت او ﻃﺎﻗﺖ ﺑﺎﻳﺪ ټﻮل د اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮري ﺗﻪ را وﮔﺮ ﻮل ﺵﻲ  ,او د اﺳﻼﻣﻲ ﺵﺮﻳﻌﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ د
ژوﻧﺪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ اړﺧﻮﻧﻮ آﻲ ﺑﺎﻳﺪ دوي وﻣﻨﻲ  ,ﺗﺮ ﻮ اﺳﻼم د ټﻮﻟﻨﻲ او دوﻟﺖ ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻲ ﺡﺎآﻢ او ﻧﺎﻓﺬ ﺵﻲ ,او اﺳﻼﻣﻲ
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روزﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ آﻮرﻧﻲ او ټﻮﻟﻨﻪ آﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺵﻲ  ,اواﺳﻼم ﺑﺎﻳﺪ ټﻮل وﻣﻨﻞ ﺵﻲ  ,ﺗﺮ ﻮ ﭘﻪ ټﻮل ژوﻧﺪاﻧﻪ آﻲ آﺎر
وآ ي  ,دا د اﺳﻼم ﻟﻪ آﺮاﻣﺘﻪ ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻮن ﺧﻮري  ,او د اﺳﻼم ﻟﻪ دﻋﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﺮاﺑﺮﻳږي
دا آﻪ ﮀﻴﺮي دوي ﭘﻪ ﺧﭙﻞ آﺎر آﻲ رﻳ ﺘﻴﻨﻲ وي  ,او ﭘﻪ دﻋﻮت آﻲ ﻣﺨﻠﺺ وي .او آﻪ ﮀﻴﺮي ﻏﺮض د ﻏﻮﻏﺎ او ﺵﻮرش
را ﭘﺎرول وي  ,ﮀﻪ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﺎم ﺎﻧﺘﻪ راوﮔﺮ ﻮي  ,ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دا ﺑﻴﻠﻪ ﺧﺒﺮﻩ دﻩ  ,ﮀﻪ زﻩ ﻏﻮاړم ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﻟﻪ دي ﺨﻪ
ﺑﻌﻀﻲ ټﻮﻟﻨﻴﺰي ډﻟﻲ او هﻴﺌﺘﻮﻧﻪ ﭘﺎك ﺵﻲ .
وﺳﻼم
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