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 !ښاغلو طالبانو
 
 
انسان   لعاق د،هللا ج   ، چی رحیم او رحمانیکارکو په ریښتیا هم د هغه مقدس اسالم د لوړو هدفونو د پاره وتاس که
د هغه   وتاس که .ید یرا استول هذریع خپل حبیب حضرت محمد مصطفی ص په دا مقدس دین  دد پاره   یالرښون د

مبارزه پاره  د  او بری  ثبات  د  په یکو اسالم  ټو یبشر چی  استبداد  او  د ظلم  کی  او ېریښ ېلټولنه  او  لدعد وچې 
مینه وتاس که .یغواړ یحکمران انصاف سره  اسالم  هغه  ټول یلر د  کی  هغه  په  ورونه  دیو نمؤمنا  چی  بل 

د هغه   وتاس که .هیی عظیمه ګناه بللی د لټوئید ېنوی هبیګنا  چی د د هغه اسالم غوښتونکی یاست وتاس که .یشوید للب
د   وتاس که .ییطان عملونه بللی دش د یی رډیرنو ، غرور، دروغ او دی ورتهیناپوه ،رفق  یاست چی نپیرویا  اسالم

په ورځ به د هر   رمحش او د یبول  عمل د هرڅه ټاکونکی چی یکو ځلی یهل هغه اسالم د اصولو د تطبیق د پاره
ولو امید او لص د هغه خدای د رضایت د حا   وتاس که هبالخر  او یکیږ انسان سره د هغه د اعمالو له مخی محاسبه

مخلوقات یلر هیله ټولو  د  هغه  دی یاخستونک ، ورکوونکی یپیداکونکی،روز وچی  کونکی  ژوندی  را  بیا  نو   .او 
د  وعاقل د ،راځئ  ، توګه  په  خپلو یشیب کمی ییو انسانان  په  څو   وګریوان دپاره  دی  په  او  کړی  ښکته  سرونه  کی 
مشوره یباند نقطو سره  بل  د  یو  او  فکر  سره  پهیوکړ له  ج  هللا  لوی  د  څو  تر  ورځ   ، دنز ،  په  قیامت  د 

  .کی ونه درول شی رطا ق دای د دښمنانو پهاو د خ  وناپوهان ،وطالمان د
ټولو – ۱ هم ی واخل الس هوژلون دانسانانو هغو خصوصاً  ګناه یب د  هغوی  څیر وستاس چی  عبادت دهللا په  ،  یکو ج 

کسان چی نه دمشهو هغه  یی  او یو جرم  کسان چی یو نه یباند حد ور یشرع کړی  هغه  یی  وتاس تطبیق شوی، 
ځوران، د  نشاګردان، ر یدپوهن پیدا کونکی، قرز ساحو کی د حالل وبیل وبیل لکه د عامو الرو الرویان، په یپیژن نه

  .يد ینظم ساتونک هدعام او یروسونک ، خلکو ته د خیرنخدمتګارا  رنځورانو
عام – ۲ او هالمنفع د  سیاستو  نه وټولګټ تا  تخریب  له  دی   یپروژ او تتاسیسا  همدا هخک ،یوکړ هډ هډ پروژو 

هم له   تحیواانا  ګان او نور هپرند او د هللا ج نور مخلوقات لکه خزنده ګان، یبرابرو هنفق او هازوق وزلو ته یب چی
  .یکیږ هتغذی همدی الری نه

، یو بل ته یلر  کی یو انسان د بل نه ویره ونه یهغ چی په یوکړ د پاره کار وجوړید د یټولن یوی یداس د – ۳
د تکمیل د پاره   یبلک ، یو د بل د تخریب د پاره نهیکاند احساس تمسؤلی د رسولو ېښګین د یبلک رسول نه تذیا د

ټولنه چی ژوند یوکړ کار هغه  خپله  یو  هر  د دی یکو یپک او  او  کور  ورونه  ېخویند یخپل غړي یټولن خپل  او 
  .یبول و
کی ټول لوړ اخالقی معیارونه په پام   یهغ په  چی یپوهو د جوړښت په الرو چارو ځان و یټولن ییو یداس د – ۴

، یولر تمصؤنی په مکمله توکه یپک کرامات یانسان شی، هراټیټ د صفر حد ته یپک یبیکار او رفق شی، یونیول کی
او ورونو په ظالمانه  داوال دخور ومورا ، هیڅیکاند د زورورو د السه په ویره کی ژوند ونه یپک هیڅ کمزوری

ونه تندی  سر  دیوه وژنو  د   یټولن ،  برکت  په  رڼا  د  پوهی  د  ښځینه(  او  غړی)نارینه  ټول 
  .او په دی توګه ټولنیز عدالت په ټولنه کی تطبیق شی یموم و نآما له ناروغیو نه ۍسواد یب او یناپوه جهالت،

،  تیاس یروزل واست هم یهغ ،«قدمو الندی دیدی چی » جنت د مور د   یداس مور ده او اسالمی ارشاد هښخ  – ۵
ورکړی، هغه هم ستا   هتغذی روزلی او هم یی دی ټولو ته د خپل وجود نه نارروزلی، هم پیغمب نا ففیلسو رنو یی هم

او نه د  یلر تو سره سمونا سظلم نه زمونږ د مقدس دین د اسا  یباند په حق یهغ لرونکی ده، د سح  غوندی د هر
قوانینو   چارونړیوالو  ټولنیزو  په  او  وکړه  درناوی  ته  حقوقو  هغوی  د  نو  کی سره،  سرته رسولو  ځان  په  د  ورته 

  .یشپه اهمیت قایل  رڅی په
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په سترګه ګوری چی د خپل وطن، خپلو خلکو او   وان نانسا  یداس  د هتوسا ت ،لوروستۍ خبره داده چی اوس نړیوا -۶
مینې ال په زړه کی وم نړیوالو سره بللییلر شتون تحرار  د  ته را  دی  یی  نو ځکه  خپلو   تیاس ،  د  لومړی  چی 

سوله ولوطنوا په  سره  انسانانو  د  نړۍ  نورې  د  بیا  هم یړوک ژوند  کی او  دی کی  په  ستا وسا ست ،  هم  دین،  وس  ،  د 
بری او د هغوی د  دنووځان دد خپلو ولسونو او نړیوالو دی بلنې ته   واست .د وطن او هم د نړیوالو ګټه ده وسا ست هم

ګو مه  سترګه  په  فکر واست که .یرماتې  دی  دا تیاس په  غرور   یب او یناپوه یسیاس په وس ستا  هب نو  ځایه 
ته او نه نوری   نوطو س لیک ته، نه ستا  خبر راتلونکی وسا ست موقف ته، نه وس  چی دا یو هم، نه ستا  یوکړ اللتد

  .یلر نړۍ ته ګټه
تر   ئوخبری سرته ورس یروان یسول او څومره ژر چی کولی شی د یړوک هجعا رم بیا هم خپل عقل ته تکر یو 

په ریښتیا د دی غوښتونکی یاست چی  وتاس که .ئځ ولسونو د اعتبار وړ و ګر وزوریدل څو په راتلونکی کی د خپلو
نه تجاوز  او  تیری  له  پردیو  د  مو  دیپ وآ یوژغور وطن  د  هم  ځان،  د  هم  الس  خالص  د   نه  هم   ،

غاړه یوکړل تخلکوخدم خپلو هسکه  ته  خدای  خپل  هم  او  سره یورش شی  چا  هر  د  مسلمانو  خصوصاً  نو  خپلو 
   .یوطنوالو سره د دښمنې په ځای د دوستې الره غوره کړ

نه اهمیت  درته  خبری  ټولی  دا  بل یلر که  چی  ممکن  سخت رګزا نو  دی  تر  درته  وخت یش متما  به  به  بیا   ،
دغه یتیرو درنه درغل عموق او  الس  په  اوس  ب یچی  نوره هدا  شی.  درنه  الس  په  نه  وم هم  عقل  د  چی  خوښه 
 او که د احساساتو نه؟ یاخل کار

 .یپا 
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