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 !وسله والو طالبانو ته لیک
 

  
کېږي د افغان حکومت په وړاندې جګړه کوئ ستاسو د جګړې او بریدونو په ترڅ کې هره ورځ سلګونه  کلونه 

 افغانان شهیدان کېږي تاسو ته یې ګټه څه رسېږي؟
 د روانې جګړې څخه ستاسو موخه څه ده دا جګړه د څه لپاره کوئ؟

 جنت د ګټلو د پاره ده او که د بهرنیو استخباراتو د خوشحالۍ د پاره ؟ ستاسو جګړه د
 ؟د څه لپاره .هم ځان ،وژنئ آخېر ولې هم موږ

وژنئ، په  کتاب کې راغلي چې په جومات کې لمونځ کوونکي  جګړه د جنت د ګټلو د پاره وي په کوم سوکه ستا
نو وژنئ او په سنګرونو کې زموږ بېګناه امنیتي ځواکونه سرکونو او بازارونو کې بېګناه خلک په ځانمرګو بریدو

 وژنئ، چېرې راغلي چې جنت ددې اشخاصو په وژلو ګټل کېږي؟
 .ستاسو د جګړې داسې ښکاري چې تاسو د بهرنیو په فرمایش موږ وژنئ

  ټه ندهد خدای روی وګورئ تاسو هم کورنۍ لرئ پرېږدئ دا جګړه مکوئ دا جګړه د یوه لوري د پاره هم په ګ
آخېر موږ بیچاره افغانان څه وکړو تاسو ته څنګه ووایو چې نوره موږ مه وژنئ ، زموږ د بېګناه افغانانو ژوند مه 

 . ډېر زورېدلي یو دا غم نور نشو زغملیاخلئ ، موږ 
 وژنئ؟ څه وېره لرئ چې هره ورځ خلک  تاسو له 
 و د مسلمان وژنې د پاره استفاده کوئ؟ډارن نه یئ نو ولې له امن ځایونکه تاسو 

 جومات خو د خدای ج کور دی که تاسو جګړه د خدای ج د پاره کوئ ولې د خدای ج دا کور ورانوئ؟
 که تاسو مسلمان یاست ولې هره ورځ بېګناه انسانان وژنئ؟

  که تاسو د پنجاب غالمان نه یاست ولې د سیاست د الرې قدرت ته رسېدل نه غواړئ ؟
  آیا فکر کوئ چې تاسو به په دې کړنو بریالي شئ؟

 تاسو به خدای ته څه جواب ورکوئ؟
  آیا تاسو کورنۍ نلرئ؟

 که تاسو وژل کېږئ ستاسو د کورنیو سر پرستي څوک کوي؟
 ستاسو اوالدونه به بې تاسو څنګه لویېږي ؟

 ستاسو مېرمنې به ستاسو په نه شتون کې د خپلو اوالدونو روزنه څنګه کوي؟
  ،حالت به څنګه وي؟ وژل کېږئ ستاسو د مور ،پالر ،ماشومانو، میرمنې  آیا تاسو خبر یاست کله چې تاسو 

  آیا هېڅ درد نه احساس کوئ؟
 . زه پوهېږم تاسو کله هم آرام نه یاست

 .تاسو کله هم خوشحالي لیدلې نده
  . تاسو کله هم سمه غذا نده خوړلې
  . تاسو کله هم آرام خوب ندی کړی

  . ستاسو ستونزه دا ده چې تاسو خپله الره ورکه کړې
 .د خالصون الرې درنه ورکې ديتاسو د پنجاب په انحصار کې ګیر یاستئ چې 

د افغان حکومت دروازې ستاسو پر مخ تل خالصې دي اوس هم وخت شته دی راشئ د خپل افغانستان د پاره کار 
 .وکړئ ، یو غیرتي او با وجدان ژوند وکړئ

هیلې کوئ تاسو  سوله غواړو موږ مه نا ډېر افغانان تاسو ته د سولې الس اوږودوي تاسو څخه زه او زما په څېر 
 ، له وژلو الس واخلئ ددې هېواد په نظام کې ځانونه شامل کړئ . خدای ج ته وګورئ زموږ
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  .د افغان امنیتي ځواکونو پشان وطن وساتئ
  .د غلو پشان پټ ژوند مکوئ

  .دا غیرت ندی چې هره ورځ سلګونه بۍګناه کورنۍ په قتل رسوئ
 .انمرګي بریدونه کوئدا غیرت ندی چې د ښځو په کالیو کې ځ

 .تلږ خپل ګرېوان کې سر ټیټ کړئ .، چې څه کوئ او په کومه روان یاس
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