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ه           افالتون افغانخيل  م٢١/٠٢/٢٠٠٨، ، بلوچستان کوي
 

   !! د رحمت فرښتې که د غضب استازي
 

رانسکورېدو وروسته په بهرکې جوړ شوي جهادي تنظيمونه له ايران او  د ډاکتر نجيب اهللا د کمونست حکومت تر 
واک او واک د خ نيولو په پار پر کابل راپرېوتل، پاکستانه د ارګ د يې خپل  په نامشروع غوښتنو پلولو په هيله اود 

، ی عبادت په سيند الهو ک ه دپاسه ) رهبرانو(جهادي شيخانو په همدې لېون سيال کې له بده شامته ډېرو ول ک د 
ۍ وال لي ن ونو سرښندنه او  ل دوه مليونه مې دهمدې غوبل په ترڅ ٠وياړونه د خپلو نفسونو او جنون پر لمبو وسو

ودل او د اسالمي او جهادي وياړ او لب جان خپلهکې طا وقار د  قدري او د جاللين شريف کتابونه په تاخچو کې کې
ه اعادې په پار يې د غوراې ه، محمدي عليه السالم د شريعت غ او جن دا غ نه و سم د رحمت ماليکې  پورته ک

ي وي ، له چې بس ناسور به مو اوس ورغي ه پرانيسته او په لبيک ، لبيک يې او هر چا ورته خ ولس و پله غي
ل ، ار مال او سپن زړی ولس پر هرکلی ک  مال او ممبر دومره باوري وو چې ان دا يې هم ونه ويل چې ددغه خوار 

ي و ه ويطالب وک دي او پايله به  ه ولس پر سيند تر شا  الهو دی او متل دی چې  ، طالب هم پوه و چې بس را
، شي ته الس وراجوي، طالب او پاخه استادان يېوايي اوبو وړي هر  ول ولس له نا امن  پوهېدل چې نور نو 

ه پورته  د جهاديانو له همدې بغاوته يې نو ،او ملک الطواف نه تر پوزې راغلیچورچپاول   واک ته د ٠پوره 
ه واخيسته هرې سي رسېدو په پار طالب لتيانه ښه پوره او غوښنه  الکريم  مې او خيل ته يې قرانهم د اسالم د سپې

، ان ورمخکې ک رد هېواد  ، او  او د قرانکريم تر سيوري او پلوشو الندې يې ان پر  واکمن ک سياسي واکمن او 
ن په اسالمي امارت واووښت ، پر ه واجوله ورو ، ورو طالب غور ه يې خې او هماغه د نحوې او صرف ٠هر 

ردان يې په هر وزارت، ول يې زما، خير په دا  ،رياست بهايي  مدريت او معاونيت کې هره ورځ کاوه چې ميم زرما 
ل، و کلنه دوره ه ښه کارونه هم وک ې يې دومره ډېرې کې من حيث حکومت يې يو دي  خو له بده شامته چې بد
و کالو٠هغه ښه يې په کې اډو ښکاري نه او شوې چې ه دا نو د  ه او کيسې او لوی تاريخ دی چ  په هره ب ې پدې لن

ي ه ليکنه کې يې سپيناوی او شاربنه نه کي نې ته ٠تن م ار پوښتنې او اندې  !را
ه مار طالب ، د دوی له مفتي او په ه له عالي قدراميرالمومنين طال اهللا  زه له ج ي تو نه پوښتنه کوم چې ? !ان

ی خو دوی ته ان وژنه يو رواه او اسال لوم ې چې  نه دهچا دغه فتوی ورک   ?مي ک
ه چې :دويم  ناه و    ان وژنه داسالمي امارت او حکومت د جوړېدو په پار يو رواه او شرعي کاردی د بې 

و کوچنيانو، ،انسانانو ر، موچي، جوالي، د ښ ر د وژنو او کلين قتلولو لپاره کوم دليل او  يتيم ، خيراتخور او سوال
  ؟منطق لرې

نه مامور او ياهم ان د يوه بهرني سرتيري ، قومندان، ،)عسکر( ايا د يو افغان سرتيري ر( ستاسې پر  وژل  )يرغل
ونو، په دې ارزي چې ري، تورسرې خيراتخورې او ورسره شا او خوا په لس يان، سوال بې  معصومه کوچنيان، پن

 !!!خبره الرويان قتل عام شي
 ه غواړي، هېواد او زموږ مجاهد ولس خپلواکه ندې ،افغان بهرنيان ن من حيث مسلمان زه پخپله او زما په اند ډېری

لو او مجاهدې ته اړتيا شته ،  پردو تر واک الندې دی ، دې کې شک نشته چې د  موږ که د موږ منو چې سياسي هلو 
نه مو د عقل، منطق، ې ت نيت لرو نو اړينه ده چې هره ک اسالمي ترحم او د نبي  ، عدالت انصاف ، بري او مخ

و داکريم عل ه تاريخ ليکي، يه السالم د سنتو او اخالقو په چوکاټ کې مخکې بو او د حساب کتاب وخت يې  هر 
ه دلته او يا هم په يوالحشرکې ي  وک را پيدا  دمآ د .را ه به  عليه السالم را واخله تر خوږ نبي االخر زمانه يوه بېل

ي چې حدودو پرته له کوم انسانه تش   اصحابو کرامو له شرعيلور يارانو او نورو پيغمبر عليه السالم اويا دې ک
ی وي  ېر غوڅ ک و چې دا ډول تاويلونه،  موږ نه٠په تور او شک سر د مرغه په   قياسونه او استمباطات ، پوهي

ي،٠خه را اوباسي) حاشيو(ليکونو طالب ماليان له کومو لمن ناه نفس  موږ خو له الهي کالمه زده ک  چې د يوه بې 
ي چې وژل ، ول عالم قتل، او د قاتل سزا او وعيد هم موږ له الهي کالمه زده ک قاتل به په جهنم کې تر ابده  لکه د 

ې) خالدين فيها(وي  و چې د يوې سپ ل په کو ورشه او دليل، حتی د يوه  اوس موږ نه پوهې ول پوستين سې لپاره د 
ر ناهد وژلو لپاره د سپېته سره او لوی کافر او يرغل وژلو په پار د يوه  کوچنيانو او يا حتی د سل کافرو د  او اتيا بې 

ه عقل، عجبه ده چې د ن اسالم ستر الرښود عليه السالم ان پخپله غزا او  بې کناه انسان وژل په کوم دليل او په 
ای اعالنوي پداسې حال ک)وليد رض خالدبن(معرکه کې د اسالم د ستر دښمن  ې کور د امن پتخه او  ې چې ښ

ه او پر زړه مبارک يې) حضرت حمزه(د تره) عليه سالم(د هغه يې تازه په تازه) هنده( ېرې ک  سينه له ډېره تاوه 
ل خو لدې وروسته هم نبي عليه سالم د هغه انساني شرف او کرامت ته ه  ورته غاښونه ورښخ ک په پوره درنه ستر

ای يې د کسات په بدل کې د امن کور اع ونو  د انساني چلند او غوره اخالقو په  او همداسې٠النويوري او  زر
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ې، ي چې طالب نورې بېل ی نه پوهي ه زړونه دي چې  ماليانو دا فتوې او مسلې له کومو کتابو را خيستي، س ن دا 
ده، وان او ړوز، ای پرې لور، تور سرې خو پر  ه کلن کوچني وژل هم ورته رواه او جايز چې ان د   پين
ای دی چې موږ اوس هم پر اسرايليا تو باور لرو چې وايي دين په٠يښکار زور راغلی نه په رضا   ډېر د افسوس 

ه او پوچه خبر ده چې قران العظيم الشان په ی دا هماغه بې بنس ) اکراه او جبر په دين کې نشته(ښکاره او کلکه رد ک
 ٠ دی چې د اسالم په روح او حقيقت له سره هي خبر نه ديناخبره اويا کم خبره خلکو کار دا دهغو ناپوهه او له دينه

نې دي چې له بده شامته د اسالم د د يوشمېر ناپوهانو دا ډول غيرې لي نو م الندې يې تر سره  اسالمي ک سپې
ۍ کې يې د اسالم رده ن لی، مبارک،د مينې،عاطفې ،ترحم او ورورول او يووال  کوي،همدا المل دی چې په  سپې

ولیپاک  ر ي لکه له اسالم او ، نوم بوو او بال  ه مسلمان او يا نامسلمان ډېری له اتومه دومره نه وېري ۍ وال   ن
ي انونه د پداسې حال کې چې د وخت لويو ،٠ينو مسلمانانو چې وېري پيغمبر عليه السالم او د هغه  لويو کفارو به 

، کلي او) عليه السالم( ن رو په  لپور ښارو کې د مل   ٠ه په امن کې 
ې مو هره ووروستيو کلونو غير شرعي پې ه هم د دې  ناه انسانانو وژنې او  که  وره وي له يوې خوا د بې  ورځ 

لي دين رن بدی او هغه هم فقط د سياسي موخو په پار ، زما دا ليکنه يوازې او يوازې  له بلې لورې د اسالم د سپې
ان په پلي قندهار کې د پرلپسې  که چې نورغم ل شوې، او دا ون کې ک و او وژنو په غبر نو د دا ډول ناروا  مر

ناه ده، ېناستل پخپله لويه  ه خوله ک نو پر وړاندې چپ او پ موجوده اداره او حکومت خو هسې هم ستاسې په  ک
ی او د بل تر واک الندې دی نو هم چندانې د دين نوم ډير نه بد اصطالح السپو که يې پر ک ي، يعنې پدې ،نو  ې

ه کې د مانا چې په هر کار ه د حکومتي او هر  نې  اسالم مبارک شعارونه نه کاروي ،يا په بله ب چارواکو ،ناوړه ک
نو د  اهللا تبارک تعلی دې درته ٠اسالم رن بدی دی يوازې د شخص بدنامي ده او ستاسې د افراطي او احساساتي ک

ي مخکې له دې چې د يمظل پخپله هدايت وک  ٠ومانو ازار مو د غضب په سيند الهو ک
 
 پای

 


