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 !هړراک وابځقاتله  ېا
 

د دې بیچاره او مظلوم ولس دښمنه، که هر څومره ژور او د هر څومره پردو شاته پټ شې او 
هیڅوک درباندې خبر نشي او هیڅوک دې 
ونه ګوري، له خدای تعالی نه به چیرته پټ 
شې.؟؟؟ تا نه یوازې د څو بې ګناه مسلمانانو 
وینې تویې کړې، تا نه یوازې دا چې له خلق 

ددې دین اساسات  هللا سره ظلم وکړ، دا
ولړزول، تا ددې دین قاعده ورانه کړه، تا دا 
سپیڅلی دین بدنام کړ، تا ددې دین د احکامو 
سپکاوی وکړ او تا له دې دین سره خیانت 

 …وکړ
تا هغه څه وکړل، چې زما د دین او عقیدې دښمنان یې غواړي، ته په هغه الره الړې چې د فرعون  

زه له تانه د یو مسلمان په توګه پوښتنه … غه انسانان پرې تللي ولاو نمرود په څیر سرکښه او بدمر
 کوم د خبلایر ګناه څه وه، په کومه ګناه دې وواژه.؟؟؟ 

هغوی خو ستا د وحشت انځور ته پرداز ورکاوه، هغوی خو ددې لپاره تللي وو، چې ستا قساوت د 
بیا دې ولې ووژل.؟؟؟ د  رسنیو د سر ټکی کړي او دا هغه څه دي، چې ته یې ارمانجن یې؛ نو

 کندهاري ماشوم ګناه څه وه، ولې دې مظلومانه شهید کړ.؟؟؟ 
هغوی خو د الهي معافیت سند هم لري، ایا ته له خدایه هم ډیر زورور وې، چې معاف دې نه شوای 

 کړی.؟؟؟
 

هو ممکن ووایې چې مونږ غوښتل کفار مردار کړو؛ خو ماشومان او خبریاالن مو شهیدان کړل؛ خو 
زه یوه بله پوښتنه لرم، په ټولو اسالمي نصوصو کې داسې حکم را وښایه چې هم قاتل شهید وبولي او 

مرګی هم مقتول، که دا معصوم ماشومان شهیدان بولې، خپل ځانمرګي ته کوم نوم ورکوې او که ځان
 دې شهید وي؛ نو د کوم اسالمي حکم له مخې زما د ماشوم قتال روا دی.؟؟؟؟
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