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 یو پیغام! یر وړطالبانو ته د ورو
 

 

 ۀ دوستی افتاد که عنوان آن را در باال مالحظه می کنید. نوشتۀ  اینفیسبوک نظرم به نوشتحۀ صفدر 

را  نام گذاشته، به نظرم مهم و جالب آمد خواستم جهت نشر آن «ه دهقانـابـب»دوست که خود را 

  شما عزیزان ارسال بدارم.ه ب

 

 «.رهیاب رحیمی»با درودها 

 

 یو پیغام! یر وړطالبانو ته د ورو
 

ټوله ورځ په ویره، ډار،  بیګناه وګړی وژنی او د رهبرانو څخه نیولی تر هغه ټوپګ مارانو چی

 :ۍورځی تیرو سره خپلی محرومیت او درپدری

 !وباور لرموږ ټول  قدرتونهخدای قسم چی د هغه په یووالی او سپیڅلی تاسو ته په هغه 

چی د هغه د امرونو قسم، په رسول حضرت محمد مصطفی صلی هللا علیه وسلم   )ج( تاسو ته د خدای

 و جهاد کوۍ!ا دی پاره مو توپک اخیستی د پرځای کولو د

 !قسم عمر په ارواح او مړینیمحمد  ستاسو د امیرالمومنین مال ته او باالخره تاسو

خدای د  دتاسو فکر کوۍ چی تاسو ته قسم درکوم چی که انسان یاست، که مسلمان یاست او که 

  . پاره جهاد کوۍ، نو تاسو په غلطه الره روان یاست د او رضا خوشی

 

 !دا الره پریږدۍ
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افراد بیگناه و حتی کشتن سربازان و افسران نیروهای کشتن اطفال معصوم، زنان، بزرگساالن و 

قهر ل به ـاتـدر عوض شما منحیث یک ق ان نمی گشاید. ـجنت را به روی ت دروازه  ز ـرگـمسلح، ه

 گرفتار می شوید. دوزخعذاب خداوند و به 
 

 

جهاد نمی کنید بلکه شما  خاطری که ه ب شما باور کنید که در از بین رفتن شما، درجهٔ شهادت نصیب تان نمی شود.

   قربانی سیاست شده اید.

 جهاد علیه برادر مسلمان جواز شرعی ندارد.

 شما را به انواع مختلف به کام مرگ می فرستد. ،سیاسیخاطر گرفتن قدرت ه چند تن رهبران و کالن های شما، ب

چی ژوند وکړۍ، د ژوند نه  دیپیدا کړی پاره  ددی د تاسو تاسو یو لږ فکر وکړۍ چی خدای تعالی

والو او نورو انسانانو ته کمک او نۍ، د ماښومانو خاوندان شۍ او خپلو نورو وطړواخلۍ، واده وکخوند 

 وکړۍ. خدمت

 

نه حوران به ستاسو په برخه شی  ستاسو ژوند ختمیږی ،ستاسو په مړینه یا که تاسو هغه شهادت بولۍ

د به و دوستان ومیندی، خویندی، پلرونه او نورماښومان، ستاسو ستاسو  هغه پرځای او نه جنت! د

 لری.وپوری ستاسی د له السه ورکولو درد او غصه د ځان سره  پایهژوند تر 

 ولی وروره ولی؟

 چرا برادر؟
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که خانواده ها و اوالدهای خود شان ساخته ای چرا اینطور خود را آلهٔ دست چند رهبر مفت خور 

هم خود را از بین می بری و ،  ج دارند و برای یک امید نا معلومخوشی را در خاره و ـرفـزندگی م

 هم زندگی دیگر هموطنانت را به غم و نا امیدی مبدل کرده ای؟

 

د خدای تعالی پر نعمتونو  ژوند پیل کړۍ عادی او حقیقیجهاد پریږدۍ او په  تښ په نامهراځی دا 

 دی ته نه قرآن کریم جهاد وایی نه علما او نه شریعت.  !شکر وباسۍ

 دی ته صرف ستاسی سیاسی رهبران جهاد بولی.

 

دساتیر شریعت  بر اساس ثواب آن ،یک کار نیک انجام دهید به خانواده ها و هموطنان تاناگر شما 

 .می نامیدجهاد این قسم جنگ است که شما آنرا از  بیشتر ،اسالم

 

مور په صفت، د یو دردیدلی خور او ورور په حیث او  د یو ځوریدلی پالر په نا امید او رنځور یو  د

کار ه پرتاسو ږغ کوم چی خپل مغزه پ ، د یو بی گناه او له دنیا بی خبره ماښوم په صفت،نامه

 منع دی، بس کړۍ.هم واچوۍ او انسان وژنه چی په قران کریم کی 

 

 برسد! یکی از اعضای طالباندست ه به آرزوی اینکه این پیام ب

 هیله کوم چی دا پیغام د یو طالب والس ته ورسیږی!

 د یو ریښتینی مسلمان په صفت ما خپل َدین ادا کړ. 

 نور تاسو په خپله پوهیږۍ.

 صدق هللا العلی والعظیم.

 )بابه دهقان(

**** **** **** 
 

تذکر: هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز را مطالعه کنند، می 
 رهنمائی شوند!عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان  توانند با "کلیکی" بر
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