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 ۲۰۲۲/ ۰۷/ ۱۴           محمد انور آڅړ
 

 د ښځو لیک لوست په اسالم کې )د نجونو زده کړې( 
 )څوارلسمه او وروستۍ برخه(

 

 یا هغه پښتانه نور وو دا څه نور شول
 هسې شان فرمان خدای دی اوس دادیا

 )خوشال بابا( 
 وړاندوینې  او وړاندیزونه ته چارواکو امارت
و بهرنیو او کورنیو خپلله امله    ، د چادرۍ او نورو مسایلود نجنو د ښوونځیو د تړل کیدو  چې د امارت چارواکودا  

د نجونو ښوونځی    کیدی شي  ژر  هر څومره  چې موږ له چارواکو غوښتنه کوو  دښمنانو ته پلمه په الس ورکړي ده،
 پرانستل شي.  دې

کړنو به  که تاسو فکر کوی چې په دا ډول    کار نه ده،سختي په  یې  چادري چې نه اسالمي لباس دی نه افغاني، په اړه  
مداسې ه پرې ومنی، پایله یې برعکس ده، که د نجنو ښوونځۍ هنړیوال تر فشار الندې راولی او خپلې غوښتنې ب

 »له یوې تورې بال پاڅي سل نورې«یلې یې له څو ډوله خطرونو ډکې دي، لکه چې وایي:پاتې شي پاتړلي 
عالی پر افغانستان  کاله وړاندې په افغانستان کې واکمني درلودله او دا دوېمه دوره ده چې خدای تتاسو شل  وګورئ!  

 نامراده   او  ناکام  کوي  نه  کړه  زده  تجربو  تېرو  له   چې  هغوی  واخلي،  ګټه  تجربو  تېرو  له  باید  چارواکي،  واکمن کړی
 منځه   له   ولې  حکومت  هغه   وکړئ  فکر  وو،  نه   خوښ  نړیوال  او  خلک  کړنو  له  حکومت  د   ستاسو  وړاندې  کاله   شل   دي،
وړه نه کړو چې نړیوال  د نجونو له ښوونځیو باید د اسامه موضوع ج»وینا:  په  اعظم  فاروق  ډاکټر  ښاغلي  د  والړ؟

   .«.مو بیا حکومت له منځه پرې یوسي
داخلي او بهرني دښمنان ستاسو د کړنو له امله ورځ تر بلې مخ پر ډېریدو دي، چارواکي دې په دې پوه شي چې د  

  -۱۴۶۹)  نکالی مکیاولي،  فیلسوفایټالیاوي  د  سیاستوال،    يپه ځانګړي توګه پاکستان  ،نن زمانې نړیوال سیاستوال
 کار اخليبداخالقۍ، زور او زاریو  غدارۍ  هر ډول فرېب، مکر،    لهچې خپلې موخې ته د رسیدو په پار،    ز(۱۵۲۷
کولی شي خپلې موخې ته ځان   په هره روا او ناروا وسیله چېیا په بل عبارت:    »هدف وسیله توجیه کوي«:یاني

 رسوي.
هوایي او راکټي   په ښکارهله بلې خوا زموږ پر خاوره    له یوې خوا ځان دوست بولي  چې  د پاکستان دوه مخی حکومت

ږ لګښت بریدونه کوي او د امارت له مخالفینو سره پټې مرستې کوي، لکه چې پوهېږو استخباراتي ادارې په ډېر ل
ړي، په دې خبره باید یې سمبال ک پر وړاندې وپاروي او په جګړه ییزو وسایلو    حکومتونو  شي مخالفان د  سره کولی

چې هر ډول حکومت راځي پاکستان یې پروړاندې دښمني غوره کوي او دا هېڅ کې  په افغانستان    ،هر څوک پوه وي
له  شي، پاتې او خواخوږی د امارت دوست  ...()له انګرېزه تر پروېزه ي دښمن امکان نه لري چې د افغان ملت پدر

پوهیږي د    پاکستانیان  دا دي چې  ډېر دي خو دوه مهم الملونه یې  عوامل   پاکستان د دښمنۍافغان حکومتونو سره د  
له خپلو وروڼو    )چې لر او بر د یوه پالر زامن دي(زیات پښتانه    ره یې الندې کړي ده او له نیم افغانستان نیمه خاو

سره مخ دي، که په افغانستان کې پیاوړی او ځواکمن او وژنو   او د پاکستان د حکومت له خوا د هر ډول شکنجو جال
 یند پورې به خپلهبه دفاع کوي او تر آباسین س  وروڼودیني او نژادي  حکومت رامنځ ته شي طبعي ده چې د خپلو  

 .ترالسه کړيپالرنۍ خاورې 
له امارت سره د پورته عواملو سربېره له دې امله هم دښمني کوي چې له ډیورنډ کرښې ها خوا پاکستاني چارواکي  
یو رښتنی اسالمي  خپل حقه حقوق او  او په خپلو سیمو کې    څخه پلوي کويامارت  ( له  ، پيټي، ټيد طالبانو سرتیري )

 . فذ دی نه منينظام غواړي، ډیورنډ کرښه او په پاکستان کې انګرېزی قانون چې همدا اوس نا
ی تعالی د رضاء  د خدا  مرستېهغه    افغان مهاجرو ته ځای ورکړی ؤ او مرستې یې کولی،  پاکستان په تېر کېدا چې  

، کمزوري کولو په موخه وېورانولو او  په نوم د افغانستان د او اسالم د کفر پاره یې د خپلو ګټو ل لپاره نه وې بلکې
افغانستان کې اسالمي حکومت رامنځ ته شوی دی، د دوی پر وړاندې   پخواني    )چې  یانود داعشیې  اوس چې په 

چې   اندې له هغېړمالتړ پیل کړی دی چې ښه بېلګه یې و  هم ورسره یو ځای شوي دي(جنګساالران او جنایتکاران 
پاکستانیو چارواکو اسالم آباد ته وروغوښتل تر    ن،و مشرااو جنایتکاران   وجنګساالران  کابل ته ننوځي د پخوانیو طالبان  
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استعمال کړي، دا د پاکستان بنسټیزه ستراتیژي ده چې په یې  امارت پر خالف  څو وکولی شي په راتلونکي کې د  
  وخت چې وغواړي د دوی  و هر مخالفین پالس کې ولري اافغان  د هر ډول حکومت پر وړاندې  باید  افغانستان کې  

 . اپدېخوا شتون لريد پاکستان له جوړښت ر ي چې دا ډول ډېرې بېلګېپرخالف یې وکارو
د   انانو باور نه لري همداسېله پاکستان سره د دوی په څېر سیاست وکړئ، لکه دوی چې پر افغ  اړینه ده چارواکي،

اغه  چې زموږ پر وړاندې څه ډول دریځ غوره کړي په هم  ګه ورته وکتل شي او باور پرې ونه شي، دویشک په ستر
 اړین دي:  شان ځواب ورکول 

 

  ﴾َما اْعتََدٰى َعلَْیُكمْ  فََمِن اْعتََدٰى َعلَْیُكْم فَاْعتَُدوا َعلَْیِه بِِمثْلِ ﴿
 ( ۱۹۴)بقره: په هماغه ډول پر هغه تېری وکړئ.«  تاسې ،پر تاسې تېری وکړي چې څوکهر ژباړه:»
  دې   په   ،  ...  جوړوي  نه  حکومت  ګډونی  ټول  دی،   کړی  ارانحص  حکومت  طالبانو  چې  وهې  نارې  بهرنیان  او  افغانان
 پوسټونه او وزارتونه مسلکي موخه پر پیاوړتیا د حکومت خپل د  او نیوي مخ د تبلیغاتو ډول  دا د  ده، اړینه  کې برخه

َ یَأُْمُرُكمْ   وسپارئ.«  ته  اهل  هغو  د  امانتونه  چې  کوي  حکم  ته  تاسو  »للا   ورکړئ،  ته  کسانو  مسلکي أَن تَُؤدُّوا   ﴿إِنَّ َّللاَّ
 د   چې  کوئ  پام  خو  شي   پیل  هم  مرستې  نړیوالې  او  غوڅې  پلمې  بهرنیانو  د  څو  تر  (۵۸)نساء:    ﴾اْْلََمانَاِت إِلَٰى أَْهِلَها

 خایینین   او  فاسد  چې  هغه   ، کړئ  ورنه  ځای  نوم  په  اهلیت  یا  مسلک  د  ته  کسانو  فاسدو   الحاله  مالوم  حکومت  فاسد  پخواني
 دی.   شوی پلید او فاسد  امله له  فساد د دوی  د مسلک هغوی د دي

ونو نیول آسان دي خو ساتل یې ګران دي، که حکومتونه له خپلو وګړو سره له پوهې کار  په افغانستان کې د حکومت
انه ، تاسو پوهېږې چې پښتتاریخ کې یې ډېرې بېلګې شته سره مخ کیږي چې په ستونزو او تباهیووانخلي نو له لویو 

نرمه خبره دوزخ ته هم »پښتون په زوره جنت ته نه ځي خو په خوږه او  سرزوري خلک دي، لکه چې وایي:
 درومي.« 

 پښتانه واړه ناپوه دي، یو په بل کوي غورزی 
 چې یو سر کاندي راپورته، بل یې ووهي مغزی

 )خوشال بابا( 
 

 بهترین  شان   په  مبارک  هغه   د  سره   خلکو  خپلو  له   چې  دي   بایده  دي،   وارثان  شریعت  د )ص(  پېغمبر  د   چې  پوهان  دیني
  شاوخوا   له  ستاسو  به  خلک  ټول  دا  نو  شي  نه  والړ  پله  پر  )ع(  پېغمبر  د  سره  وګړو  خپلو   له  که  وکړي،  چلند  نرم  او

 فرمایي: العالمین رب اړه  دې  په شي، پورته به وړاندې پر ستاسو او  شي خواره څخه
 

نَ  َرْحَمة   فَبَِما﴿ ِ  ِمِّ ِلَك فَاْعُف َعْنُهْم َواْستَْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرهُْم فِي اْْلَْمِر َحوْ  ِمنْ ِلنَت لَُهْم َولَْو ُكنَت فَظًّا َغِلیَظ اْلقَْلِب اَلنفَضُّوا  َّللاَّ
ِ فَإِذَا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى  َ إِنَّ   َّللاَّ  ﴾یُِحبُّ اْلُمتََوِكِِّلینَ  َّللاَّ

ژباړه:]اې پېغمبره )ص(![ »دا د هللا لوی رحمت دی چې ته د دې خلکو لپاره ډېر نرم خویه جوړ شوی یې، که داسې 
نه وای او ته توند خویه او سخت زړی وای نو دا ټول به ستا له شاوخوا څخه خواره شوی وای. د دوی خطاوې  

م په مشوره کې برخه ورکړه، بیا چې ستا اراده پر وبښه، د دوی لپاره بښنه غواړه، او د دین په چارو کې هغو ته ه
)آل عمران:  کومه رایه ټینګه شي نو پر هللا توکل وکړه. د هللا هغه خلک خوښیږي چې د هماغه په ډاډینه کار کوي.«  

۱۵۹ ) 
 مالتړ   حکومتونو  له   خلک   که   کوي،  دوام  او  تګ  پرمخ  مالتړ  په  خلکو  د  ونهحکومت  (دی  ښایسته  ستورو  په  )آسمان

  د   یې  بېلګه  ښه  چې  ده  واکمني  ډلې   تلونکي  منځه  له  ژر  او  لنډمهالې  یوې  د  بلکې  دی،   نه  حکومت  هغه  کړي  ونه
  خیانتونو   ډول  ډول،  نورو  او  نوفسادو  د   هغوی  د  خلک  عام  څخه  حکومت  جمهوري  له   دي،   تلل  منځه  له  دولت  جمهوري

  چې   ده  دا  پوښتنه  ؤ،  مالتړ  نه  خلکو  د   عامل   اصلي   تللو  منځ  د  جمهوریت  د  وو،  متنفر  او   بدي  خوا   امله   له   غداریو  او
  ، وو  ځواکمن  تاسو  له  هغوی  وو؟  څخه  تاسې  له  مخکې  چې  لید  ونه  عاقبت  خلکو  هغو  د  ځمکه  پر  افغانستان  د  تاسې  آیا
 تعالی   هللا  خو  دي  پاتې  توګه  په  نښې  د  ودانۍ  او  وسلې  تللي   پرمخ  هغه  څخه  دوی  له  درلودلې،  یې  وسیلې  او  وسلې  ښې

 مرسته   کولی  شول  ونه  نړې  ټولې  او  شو  وران  یې  حکومت  ورکړه،  کې  نړۍ  دې  په  سزا  ګناهونو  خپلو  د  ته  هغوی
 دی:  درس بهترین عبرت د لپاره چارواکو د کې ونوآیت ومبارک الندې  په کریم قرآن  د وکړي، ورسره

 

الَّ  ةً َوآثَاًرا فِي اْْلَْرِض    ۚ   ِذیَن َكانُوا ِمن قَْبِلِهمْ ﴿أََولَْم یَِسیُروا فِي اْْلَْرِض فَیَنُظُروا َكْیَف َكاَن َعاقِبَةُ  َكانُوا هُْم أََشدَّ ِمْنُهْم قُوَّ
﴾ ِ ِمن َواق  َن َّللاَّ ُ بِذُنُوبِِهْم َوَما َكاَن لَُهم ِمِّ  فَأََخذَهُُم َّللاَّ

دوی څخه مخکې تېر  ژباړه:»آیا دوی په ځمکه کې نه دي ګرځیدلي چې د هغو خلکو عاقبت یې لیدلی وای چې له  
شوي دي؟ هغوی چې له دوی څخه زیات ځواکمن وو او له دوی څخه یې زیاتې نښې نښانې په ځمکه پرې ایښي دي. 

د هغو ژغورونکی نه ؤ.« له هللا څخه  او هېڅوک  د خپلو ګناهونو په سبب ونیول  آیت؛    ۲۱)غافر:  نو هللا هغوی 
 آیت( ۹آیت؛ روم:   ۴۴فاطر:

 ن قَْریَة  َكانَْت َظاِلَمةً َوأَنَشأْنَا بَْعَدَها قَْوًما آَخِریَن﴾﴿َوَكْم قََصْمنَا مِ 
ژباړه:»او موږ ډېرې سیمې تباه کړې چې د هغوی خلک ظالمان وو او له هغو وروسته مو نور قومونه راپاڅول.«  

 ( ۱۱)انبیاء: 
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 شي  والړ منځه له دی راغلې چې نظم نسبي دا او رېوځيراپ ټکه بله افغانستان پر کبله له کړنو  د ستاسو بیا اوس که
 کیږي.«  چیچل  نه  څخه  سوړې  یوې  له  ځلې  دوه  »مؤمن  ده.  تېروتنه  تاریخي  او  ګناه   کیدونکی  بښل  نه  ستاسو  دا

  السه  هل  ځلې بیا یې واک ورکړي خدای دا چې وي نه ناپوه دومره دې چارواکي چې مانا دې  په  دا (۶۱۳۳ )بخاري:
 موږ  راولي،  نظم  کې  هېواد  په  چې  شته  نه  بدیل  داسې  بل  یې  ځای  پر  نو  ځي  منځه  له  نظام  دا  ځلې  بیا  که  شي،  والړ
 ونه   هېڅ  نور  یې  تباهۍ  له  افغانستان د  پرته  چې  ولیدل  بانډونه  او  حکومتونه  ډول  هر  راپدېخوا  کلونو  څلوښتو  تېرو  له

 کړل.
  پېغمبر   او  خوښوي  نه  سختي  کې  چارو  په  تعالی  هللا  زیږوي،  سختۍ  نورې  کې  چارو  دنیاوي  او  دیني  په  کول  سختي
 :د سختۍ کولو پایله هالکت بللي دهله خپلو وګړو سره  )ص(

 

    ﴾هَُو اْجتَبَاُكْم َوَما َجعََل َعلَْیُكْم فِي الِدِّیِن ِمْن َحَرج  ﴿
 ( ۷۸)حج:  راوستلي.«ژباړه:»هغه )هللا( تاسې د خپل کار لپاره غوره کړي یاست او په دین کې یې پر تاسو تنګي نه ده  

عبدهللا بن مسعود وایي:»رسول هللا )ص( درې ځلې وفرمایل:»څوک چې له حده زیاته  په دې اړه په یو حدیث کې،  
 )صحیح مسلم: کتاب نیکي و صله رحم(سختي کوي هالکیږي.« 

  به   آمد   »تنګ وایي:  چې  لکه   کوي   ښکاره  عمل  عکس  کې  پای   په  شي،  ونیول  الندې  فشار   دوامدار   د   خلک  چېرې  که
  په   څخه  وري  خپل  له  شپون  یوه   چې  شي  جوړه  ترې  به   کېسه  نسین  عزیز  مرحوم  لیکوال  تُرکي  د  هغه  نو  آمد.«  جنګ
 کلونه  ډېر  او  یکليل  الندې  سرلیک  تر  شو(   لېوه  څنګه  )وری  نسین  مرحوم  کېسه  دا  کړ،   جوړ  لېوه  ټکولو  وهلو  ډېرو

 وري   کوله،  غوښتنه  شیدو  د  ورځ  هره  یې  وري  یو  له  چې  ؤ  شپون  »یولیکو:  یې  لنډو  په  چې  ده  لوستلي  مې  وړاندې
  ټکلولو،   او  وهلو  وری  ورځ  هره  به  شپون  خو  شوی.  جوړ  یم  نه  ته  شیدو  زه  درکولی،  شم  نه  شیدې  زه  ګوره  ویل:
 ټکولو  وهلو  ډېرو  د  سره  تېریدو  په  وخت  د  تښتیدلو،  کې  غره  او  سمه  په  امله  له  ژغورلو  ځان  د  څخه  شپون  له  به  وري
 پېښې  یې  امله  له  په  تړو  منډو  ډېرو  د  شو،  څېر  په  لېوه  د  یې  پوستکی  او  شوې  وتوګل  وړۍ  پوستکي  له  وري  د  کبله  له
  څه  هر نور او ږونوغو غاښونه،  یې کې نتیجه په کړنو پسې  پرله نورو او  چیچلو د غاښونو د  او شوې  غوندې لېوه د
 .«  ... وکړ برید یې شپون پر نو شو بدل لېوه په امله  له ټکولو وهلو د شپون د وری  چې کله نو شول څېر په لېوه د

د لوږې او بې کارۍ له امله    زموږ د خلکو اوسنی ناوړه حالت چې   )وږی ګیدړ له زمري سره جګړه کوي(وایي چې  
زورونو او مرګونو سره مخ کیږي او ډېری یې په زور سره هېواد ته  یو هېوادونو ته درومي او هلته له سختو  ګاونډ

ډېره د ناهیلۍ او خواشینۍ خبره،  چې دا  دلته په هېواد کې بیا له هماغه بې کارۍ او لوږې سره مخ وي    ،رالېږل کیږي
ی کیږي او دا  له ناچارۍ له مخالفینو سره یو ځااوسیږي  د دننه  هغه چې په هېواد کې    دا ډول مایوسه کسان او نور

 وږي ګیدړان د مجبورۍ له امله له زمریانو سره جګړې ته اړ کیږي.
ړي کد امارت چارواکو ته  یي    په لومړیو کېپه پای کې به د ښاغلي مولوي عبدالسالم ضعیف هغه نصیحتونه چې  

 او د پورته لیکنې له محتویاتو سره ښه اړخ لګوي رانقلوم:  وو
 ( *) اآلیه «په خپل عهد وفا وکړئ.» ﴾اُْوفُْو بِعَْهِدُکمْ ﴿

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 شي

قومي او دیني ارزښتونو ته په شمول د نورو مذاهبو چې دلته شتون لري    حریم ته درناوی وکړئ،  يد هر چا شخص
 .درناوی وکړئ

 .ځینو ملي ارزښتونو ته درناوی وکړئ، بیرغ، بندونه او د هر قوم فرهنګ ته درناوی وکړئ
درناوی وکړئ، د هر قوم    یو ځوان په مرداره ویاله کې مه ښکته کوئ چې ولې تاسو پتلون اچولی، د هغه د غرور

 .ژبې کلتور فرهنګ ته درناوی وکړئ
له خلکو سره خپل واټن او تفاوت کم کړئ، د هغوی د خوښې نظام جوړ کړئ، امنیتي ځواکونو ته هدایت ورکړئ تر 

 .څو ډسپلین په لباس شکل او خبرو کې مراعت کړي، د خلکو د نظرونو درناوی وکړئ
ښاره ټول کړئ او ټولو ته منظم یونیفورم او نظامي شکل ورکړئ، څوک په یوه  نور بې بندوباره مسلح کسان له  

]نه[  کوڅه ننوځي او څوک په بله کوڅه، نه د مسیر پالن شته، نه ټکټ رخصت شته، نه د دندې او عملیاتو پالن او  
 .سند شته دا ډول اعمال ولس ځوروي

په   ماسټر، لسانس ته پکې تر ډېر مسؤلیت ورکړئد حکومت تشکیالت همه شموله کړئ، هر قوم ته ونده ورکړئ،  
 .هره برخه کې مسلکي کسان وګمارئ، تر څو د خلکو ستونزو ته تر ممکنه حده ژر تر ژره الس رسی وشي

باالخره رعیت مه ځوروئ، په خپل الس د دی نظام عمر مه لنډوئ او مه پرېږدئ چې د شلو کلونو قربانۍ مو په 
 ز، کال( ۲۰۲۲/  ۲۸)نن ټکی اسیا: مارچ،  .یو ځل بیا د اور خوراک شياوبو الهو شي او هیواد مو 

او د ښاغلي مال حسن، رییس الوزاء خبرو ته هم غوږ شئ، چې که د امارت چارواکو ناشکري وکړه نو سخت عذاب  
 به پرې نازل شي: 

امارت »  د  دا وینا ده چې ګورئ محترمو مجاهدینو کشرانو مشرانو  دا وینا ده، مسؤلینو ته مې  مجاهدینو ته مې 
 کارکوونکو!  
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زموږه او ستاسې سره پروردګار عالم ډېر غټ رحمت وکی، لوی نصرت یې راسره کی، د دغه نعمت شکر که تا 
عالم به تر دې بل سخت عذاب در باندې راولي؟ داسې   اداء نه کی اې مجاهده تاسې له دې نه بېرېږی چې پروردګار

فتحه راپه برخه سوه اوس نو زما او ستا لپاره دغه مناسب دي ګوره مجاهده وروره باید په دې خپل مجاهد ولس  
باندې رحم او ترحم وکئ، زهیر یې نه کئ، پر سر باندې د رحم  الس ورتېر کئ، پر یتیم باندې د شفقت الس تېر 

ه اولس دی اې ګرانه مجاهده چې ستا سره یې دا شل کاله، ته یې پر خپل کور کې ساتلی یې، ته یې په خپله  کئ، دا هغ
غېږه کې ساتلی یې، اوس که ته د دغه ملت شکر اداء نه کي، د هغه لوی هللا بادار شکر اداء نه کي، اې مجاهده  

رت په چپالخه ووهي، هللا مو دې وساتي چې بیا به فکر  ولسه! هللا به تاته سخترین عذاب درکي ... هللا به دې بیا د قد
کوو چې دا بیا څه راوسول، هېڅ تصور به دې نه وي کړی، تاسې فکر وکړئ پر دې خلکو چې زموږ تر مخه وو،  
شل ورځې د مخه وهللا که تصور دوی کړي وي چې په دې ارګ کې به طالب ګرځي ... خو الهي فېصله داسې وه  

ې دا ملک یې چپه درته راواړاوه، که دې د هللا سرکشي وکړه که ولس یې یا مجاهد یې هللا ته  چې لس ورځې تېریدل
 هر څه اسانه دي هر څه درسره کولی سي ... .« 

او وړ بدلونونه رامنځ ته نه کړې،    ځواب ورنه کړې  مثبت   دا مهال واک ستاسو په الس کې دی، که د ولس غوښتنو ته
هللا تعالی د چا په حالت  بې وزلي به الپسې پراخیږي اقتصاد او پرمختیاوې به ځای پر ځای والړې وي،    د افغانانو

 ي، ترڅو پخپله خپل حالت بدل نه کړي: کې تغیر نه راول
 

َ اَل یُغَیُِِّر َما بِقَْوم  َحتَّٰى   یُغَیُِِّروا َما بِأَنفُِسِهْم﴾ ﴿إِنَّ َّللاَّ
   »هللا د یو قوم حالت نه بدلوي تر څو هغوی په خپله خپل حالت بدل نه کړي.« ژباړه:
 (۱۱)رعد: 

که حاالت همداسې دوام وکړي، ورځ تربلې افغان ولس، حتا دیني پوهان له امارت  څخه فاصله نیسي چې په پای کې 
 نازل شي.   یدلي او هر دم شهید ملت باندېنوی مصیبت او عذاب به په دې زوربه د امارت بقاء ناشوني شي او یو بل  
، هغه چې فتنه ترې راپورته کیږي د مصلحت له مخې ترې تېر شئ،  ګټه واخلئ  له دغه خدای درکړي فرست څخه

ایلو، په  د سختې اړتیا پر مهال هللا تعالی مسلمانانو ته حرام هم حالل ګرځولي دي، په لویو مستاسو پوهېږې چې  
بدلون راولئ، له نړیوالو سره جوړجاړی وکړئ، په وړو او نااړینو   ه په بهرنیو اړیکو او سیاست کېځانګړي توګ

 مسایلو پورې مه نښلئ:
 اوښ له باره په خپل کور کې ورغلی 
 په اولجه د اوښ دغاړې د جرس دي

 )خوشال بابا( 
 

دا ډول  کار دی،  خپل  که څوک یې نه اوري هغه د دوی    وکړي، که چا واوریده نو ګټه به  آذان  دا ؤ د خوار مال
تللو الملونه مو    وېد نړۍ مفکر صاحب ته هم کړي    وړاندوینې مو په څو لیکنو کې،  او د جمهوریت د منځه 

)طالبان امارت غواړي حکومت جمهوریت، څه به  ۍ لیکنه  نچې وروست  ورته په ګوته کړي وو.   ه(وړاندې له مرګ)
 ي وه.سرلیک الندې لیکل تر  کیږي؟(

 

قُوا تَفَرَّ َواَل  َجِمیعًا   ِ بَِحْبِل َّللاَّ بِنِْعَمتِِه  ۚ    ﴿َواْعتَِصُموا  فَأَْصبَْحتُم  قُلُوبُِكْم  بَْیَن  فَأَلََّف  أَْعَداًء  ُكنتُْم  إِْذ  َعلَْیُكْم   ِ نِْعَمَت َّللاَّ َواْذُكُروا 
َن النَّ  ْنَهاإِْخَوانًا َوُكنتُْم َعلَٰى َشفَا ُحْفَرة  ِمِّ ُ لَُكْم آیَاتِِه لَعَلَُّكْم تَْهتَُدوَن﴾ ۚ   اِر فَأَنقَذَُكم ِمِّ ِلَك یُبَیُِِّن َّللاَّ

   (۳:۱۰۳)َكذَٰ
ژباړه:»ټول یو ځای شئ، د هللا رسۍ کلکه ونیسئ او تیت پرک مه کېږئ. د هللا هغه نعمت در یاد کړئ چې پر تاسې  

ستاسو په زړونو کې مینه واچوله او د هغه په مهربانۍ او لورېنه تاسې  یې کړی دی: تاسې یو د بل دښمنان وئ، هغه  
سره وروڼه، وروڼه شوئ، تاسې د یوې، له اوره ډکې کندې پر غاړه والړ وئ، هللا تاسو وژغورلئ، دا شان هللا تاسو 

 نظر درشي.« ته خپلې نښانې څرګندوي، په کار ده چې په دغو نښانو سره تاسې ته د خپلې ژغورنې سمه الره په 
 ----------------------------------------------------------- 

ه کړئ  »او پور  ﴾بِعَْهِدُكمْ أُوِف    بِعَْهِديَوأَْوفُوا  ﴿آیت شریف کې دغه جملې داسې راغلي دي: ۴۰د بقرې سورت په    )*(
 )تفسیر ابن کثیر(  زه وعده ستاسې.« وعده زما، پوره به کړم

 ل. ل ۱۴۰۱/ ۲۲/۴نېټه:
 پای
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