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 ۲۸/۰۱/۲۰۱۷         محمدآصف خواتی
 

 انځورونه اوالسوندونه پخپله خبرې کوي
 

 لومړی برخه
 

 

 
په فیسبوک کې یوشمیر دوستانو دپیرسیداحمدګیالني دمریدانواوپلویانوهغه کومیکې ویډیوګانې ایښې دي چې دخپل پیر 
دمړینې له کبله خپل خفګان ښیي. د ویډیوګانو په لیدو سره مې فکر وکړ چې خوب وینم، یا کومه ننداره ګورم . له 

ړیو کې جوړې شوي وي بیا مې له ځان سره سوچ وکړچې ځانه سره مې وویل چې ښایي دا ویډیوګانې په منځنیوپی
هغه مهال تخنیک دومره پرمختګ نه وکړی چې ویډیوګانې جوړې کړي. خوکله مې چې دپیرګیالني تصویرونه ولیدل 

 وپوهیدم چې دادنني افغانستان ژوندي وګړي دي چې په ویډیوګانو کې یې وینم
 

. https://www.facebook.com/kadir.lakanwal/videos/1197083043744506/   
 

متمدنې نړی ته دې کومیکواوافغانانو ته دادشرم اوخجالت ډکو صحنو داپیغام راکړچې ماخپله ټولنه سمه نه ده پیژندلې 
اوداټولنه بایدما لدې امله خپل ونه ګڼي چې پیرصاحب ، حضرت صاحب ، جنرال دوستم ، بابه مزاری ، ملي اتل ، 

وندیواوددې نړۍ څخه تللو مشکوکو روحاني مشرانو، دجهاداومقاومت دسولې شهیداو نورو لسګونوژ
نومیالیوقوماندانانو!؟ته ددوی په شان اخالص نلرم او درناوی یې نه کوم. داځکه چې ډیری له زده کړوڅخه برخمن 

ودولتونو افغانان ګیالني ، نورتنظیمي مشران اوجهادي قوماندانان دآی اس آی او د افغانستان په کشاله کې دښکیل
دڅارګرو ادارو سره تړاولرونکی سیاستوال او دخپل هیواد ورانونکي ګڼي. خو په فیسبوک اویوتیوب کې شته کلیپونه 
اودحکومت لخوا دګیالني د پرتمینې جنازې د مراسموسمبالول ښیي چې واقعیت بل څه دۍ. دهیوادنني واکمن، د 

زده کړو خاوندان دوی ملي او روحاني مشران اودولس خادمان سیاستوالو دلوبو څخه بېخبرستر لښکراویوشمیرد لوړو
شمیري . ددې لپاره چې دجهادي مشرانوپه هکله دعاطفي او احساساتي چلند پرځای نسبې واقعبینانه قضاوت وشي 

 ۱۹۷۸سرطان دانقالب اوخاصتآ د کال د ۱۹۷۳پدې هکله به دبیلګې په توګه د ځینولیکوالواوسیاستوالوڅخه ولولو. د
ل دثورانقالب وروسته پاکستان ته ددواړو انقالبونومخالفین چې غوڅ اکثریت یې داسالمي ډلوفعاالن اومذهبي مشران کا

ووالړل اودپاکستان ددولت دهڅونو او مرستو پربنسټ یې دسپیڅلي جهادپه نامه دخپلودولتونو خالف مبارزه پیل کړله 
ودمالتړاومرستې دترالسه کولولپاره هلې ځلې کولې له . داچې دې جهادي مشرانوپه پاکستان کې څه ډول دپردی
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د استخباراتومدیر، رابرټ ګیس وروسته ولیکل چې عجیبه تماشاه وه :» امریکایي لیکوال ستیوکول څخه به ولولو 
چې قباه پوښلي ږیرور مجاهدین سیاسي مشران له یوه دفترڅخه بل دفترته ، له یوې ودانۍ نه بلې ودانۍ ته تلل 

پروفیسور عبدالرسول امین په پاکستان کې (  ۱« )ې لپاره به یې پخپله خپلې دوسیې وړاندې کولې. اودمرست
دآی اس آی شبکې اوه تنظیمونه په رسمیت وپیژندل اوله حده زیاتې » دتنظیمونودجوړولو دپروژې په اړه لیکي: 

مجاهدین اومهاجرین یې مکلف کړل وسلې او پیسې اودجهاد لپاره ټولې آسانتیاوې یې ددوی په الس کې ورکړې او
چې ددوی دګوندونواوتنظیمونو غړیتوب واخلي...، له دغواوو ګوندونواوتنظیمونونه غیر نور ټول پخواني اود جهادپه 
دوره کې منځته راغلي ګوندونه او ګروپونه غیررسمي اعالن شول اوځینوته دنامطلوبه عناصرونومونه ورکړل 

ه هکله به دپاکستاني ډګروال، محمدیوسف څخه کوم چې څلورکاله په آی اس آی کې دتنظیمونو دجهاد پ(  ۲«)شول
ما په آی اس آی کې دافغاني څانګې درئیس په توګه نه یوازې د مجاهدینو دمسلح کولو » دافغاني څانګې مشر وولولو:

داوه چې افغانستان سوکه او روزلومسئولیت درلود،بلکې دهغوی عملیات مې دافغانستان دننه هم تنظیمول، زما موخه 
د پاکستاني ډګروال په ویناکې دری ټکي) مسلح کول، روزل ، دعملیاتوتنظیمول( ښیي (  ۳« )سوکه وسوزول شي.

چې دتنظیمونو دجهادټول بهیر دپاکستانیانولخوا تنظیمیده چې په واقعیت کې مجاهدین دپاکستان دپوځ یوه برخه وه چې 
اوپوځي روزنه ورکوله اوهم یې دهغوی جګړه رهبري کوله. دتنظیمي مشرانو د  هم یې وسله ورکوله، هم یې سیاسي

پردیود جهاد پالنونه جوړ » بیواکۍ په اړه پروفیسور امین دډګروال یوسف په ادعا دصحت مهر لګوي او لیکي:
کړي ، کړل،مشران اوقوماندانان یې پخپله خوښه ټاکل ...، ددوی خوښه وه چې څوک پورته کړي ، څوک راکښته 

څوک له صحنې وباسي اوچاته واک ورکړي اوڅوک بیواکه کړي او څوک دخپل هیواد په مسایلو کې له برخې 
نومي « مسعودپیژنی؟ » جنرال رحمت هللا صافی چې عمآل یې جهاد کړی (  ۴« )اخیستنې څخه محروم وساتي. 

ې وه دتنظیماتومشران یوازې امرمنونکي حقیقت داشوچې دجهاد قومانده بشپړه دپاکستان په الس ک» کتاب کې لیکي:
چې هغه دافغانستان « وو نه امرکونکي. په هرحال هرڅه چې ووهغه ترسره شول اونتیجه مودسرپه سترګو ولیده. 

 .ورانیدل،دوسلوال پوځ له منځه تلل او دهیواداو خلکو په برخلیک دپردیو واکمنیدل شول
ماپښین له فاکولتې څخه له راتګ وروسته مې »ې لري اووایي: دجهاد په هکله حامدکرزی په زړه پورې څرګندون

اوجهادبه کوم...،  خبرونه واوریدل روسانوافغانستان اشغال کړی وهلته مې هوډ وکړچې له درس څخه وروسته به ځم
دحضرت صاحب په ګوندکې شامل شوم چون انګریزي مې زده وه نودترجمان په توګه مې کارکاوه. یوه بهرني دفترته 
به ډیروخت ورتلو، یوه ورځ دغه دفترته په الره خبره شوله چې شوروي وزي. مولوي شمس الدین دزابل و، یوه ډیره 
پخه خبره یې وکړه اوویې ویل چې یواځې د شوروي په وتلو نه آزادیږو موږویل څنګه؟ ویل یې ترڅوچې له دغه 

رئیس جمهورضیآ الحق ومړنودپاکستان حکومت دفترڅخه خالص نه شو...، ډیر وختونه وروسته چې دپاکستان فقید
وویل چې افغان تنظیمونه دې راټول شي اودپاکستان دغیرمذهبي ګوندونوسره دې کیني...، په پیښورکې دا وظیفه ماته 
وسپارل شوه چې له عوامي نشنل ګوندسره تماس ونیسم... ، ددوی دحزب له یوه معزز شخص سره مو مجلس وکړپه 

وویل چې موږنشنل پارټی ستاسودجهادمخالف نه یو، موږ د جهاد ملګري یو،موږته افغانستان  مجلس کې هغه موږته
خو زموږ مخالفت ستاسو سره دادۍ چې داحاالت چې  لوی مرام دۍ ، موږته پیاوړی اومستقل کابل لوی مرام دۍ

شوروي ظاهري دښمن تاسو په پاکستان کې په ځان راوستي دي ددغو مخالف یو. اصلي دښمن شوروي نه دۍ بلکې 
دۍ . تاسې داسې چا ته پناه راوړې چې هغه موریښې درکاږي. په موږهلته وخت تیرشوی و اوپدې پوهیدو چې 
داحقیقت دۍ خو چون زموږریښې ژورې دي هرڅومره چې یې راکاږي نه راخیږي نونیت یې بالکل داوچې ریښې 

رڼا اچول شوې چې  جهادپه واقعیتونو د کې دجهاد او دحامدکرزي په څرګندونو(  ۵« )مو راوکاږي او برباد موکړي
 :په لنډه توګه به پرې بحث وشي

 

کرزی مني چې ده ، دنوموړي مشرحضرت صاحب اونورجهادي مشران هغه هیوادته تللي وو چې زموږریښې  –الف 
ې ، دهیواد دټولو یې راکاږلې اوموږیې بربادولوخوکرزی دانه مني. یا للعجب! کرزی دیوه هیواددپوځ بشپړپوپناه کیدن

دولتي ادارودتجهیزاتواولرغونوآثاروچواوچپاو، دزیربنایي اوپوهنیزو بنسټونوله منځه تللو ته دهیواد بربادي نه وایي. 
دده په واکمنۍ کې به پاکستانیانوپه سرحدي سیموسلګونه توغندي ویشتل اوده دپوځ دسراعلی قوماندان په توګه په خپل 

پونه نلرل چې متقابله ځواب ورکړي. آیا دازموږدتباه کیدنې نښه نه وه چې دخپل ځان پوځ کې داسې توغندي او تو
ددفاع وس مو نلرلو؟ ده یووخت ویلې و چې په شمال کې ناڅرګندې الوتکې اورپکې کته کوي خو په هیواد کې 

سطه کیناستوته اړ راداراوجنګي الوتکوشتون نه درلود چې دهیوا دفضا کنټرول اوپردی الوتکې دجنګي الوتکوپه وا
باسي .کرزی د هیواد دملي موزیم اوپه هیوادکې دنوروتاریخي آثارواوآبداتواوپه هغوکې دبودا دمجسمو تاالراوله منځه 
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تلنه چې دیوه هیواد تاریخ، هویت اوعظمت څرګندوي بربادي اودریښې کښل نه ګڼي. کرزي پخپله څوارلس کلنه 
ډول یې موږدپښتانه اوغیرپښتانه په نامه سره اچولي یو، داحمدشاه بابا  واکمنۍ کې نه لیدل اونن نه ویني چې څه

اوغازي امان هللا په شان ملي زعیمانوته دآزادو رسنیوله الرې اودپارلمان له ستیژه سپکاوی کیږي اوڅوک دهغوڅخه 
 دپوښتنې کولو وس نه لري. آیا دادیوه ملت د بدمرغۍ اوبربادۍ نښه نه ده؟

 

ن کې دیوه بهرني دفتریادونه کوي چې هروخت به دی اودده جهادي وروڼه ورتلل اومولوی شمس کرزی په پاکستا -ب
الدین ورته ویلي و چې ترڅوددغه دفترڅخه خالص نشوکه شوروي له هیواده هم ووزي موږنه آزادیږو. مولويٍ 

دخالصیدوالره نه  صاحب لیدل چې دې دفتر ددوی الس اوپښې ، فکرونه اواندونه داسې تړلي اوخپل کړي دي چې
ویني. داسې ځواکمن دفتر چې دتنظیمونو دمشرانو اوافغانستان برخلیک په هغه پورې تړلې دۍ. هوښیاران پوهیږي 
چې دادیونیسیف ، یونسکو اوسره صلیب دفترنه و بلکه هغه ځواکمن دفترو چې دهیوادونواو دولتونودمشرانوبرخلیک 

ې څوک نصب کړي. له همدې امله مولوي صاحب ددې دفترڅخه یې ټاکه چې کوم دولتي مشرګوښه اوپرځای ی
 .خالصون ناشونی ګاڼه

 

کرزي کلیدی مسلې ته ګوته نیولې چې دضیآ الحق دمړینې وروسته دپاکستان حکومت وویل چې تنظیمونه دې  -ج
مشرانوچې دپاکستان دغیرمذهبي ګوندونوسره کیني. کرزی دانه وایي چې دستور ورکړل شو چې داکاروکړي. تنظیمي 

په لوی الس ځانونه خوارکړي وو اړووڅه چې بادارویل هغسې وکړي اوکرزي ته هم دنده ورکړل شوه چې دعوامي 
نشنل پارتۍ سره دکیناستوبنداوبست وکړي. پدې کتنه کې دنوموړې پارتۍ غړي افغان مجاهدووروڼوته وایي 

 د« ې په ځان راوستي دي ددغو مخالف یو.زموږمخالفت ستاسو سره دادۍ چې داحاالت چې تاسو په پاکستان ک»
ته  ټاکلو واک پنجابیانو برخلیک د د خپل هیواد ده افغان وروڼو د نه وه چې د زغم وړ پاکستان پښتون سیاستوال ته د

 .ورکړی دۍ
 

کرزی دشوروي دیرغل په وړاندې خپل غبرګون د جهادپیل ګڼي. دابه ومنو چې ده دشوروي داشغال په وړاندې  -د
مشر شپژ کاله مخکې دمحمدداوددحکومت په وړاندې جهادپیل کړی و چې نه شورویانوافغانستان  راپاڅیده خودده

نیولی و اونه خلقیان په واک کې وو. دلته داپوښتنه را پیداکیږي که چیرې محمد داود هیواداوخلکوته خاین و نوبیا ولې 
؟ اوکه چیرې محمدداودیورښتینی وطنپال کرزي په خپله واکمنۍ کې څلورسوه بستریزروغتون دده په نامه ونوماوه 

وړاندې  رپ داود وطنپال محمد چې هغه د پیل کړ رهبرۍ الندې جهاد داسې چا تر ولې کرزي د نو ،و افغان مشر
 پیل کړی و؟ جهاد

دا دوې پوښتنې نه یوازې کرزي بلکې ټولو تنظیمي مشرانواوهغه څیړونکو، لیکوالواو سیاستوالو ته هم متوجه دي 
په کتوسره ویلی شو چې  هادي تنظیمونودمشرانودسپیڅلي جهاد خبرې کوي. پاسنیوڅرګندونوتهچې تردې مهاله دج

هغه جهاد نه بلکه دپنجابیانو لخوا دافغانستان ورانول وو. دوخت زبرځواکونو ) شوروي اتحاد اوامریکې متحده 
نوموړې لوزنامه دافغانستان  ایالتونو( دافغانستان دشاوخوادپیښودحل په موخه کله چې ژنیولوزنامه برابره کړله

اوپاکستان ددولتونو دبهرنیو چارو وزیرانو السلیک کړه. دې دامعنی ورکوله چې دجهادپه نامه جګړه دافغان دولت 
اوپاکستان ددولت ترمنځ جګړه وه او دتنظیمونو جنګیالي دپاکستان دپوځ دیوې برخې په توګه دافغانستان ددولت 

یې وراناوه . دجهاد واقعیتونو اودجهاد دستراتیژۍ دجوړونکو موخو ته ستیوکول  پرضدجنګیدل او خپل پلرنی وطن
د افغانستان پرسر دالوتنې پرمهال به کله چې دامریکا د کانګرس یوه سیالني غړي یوپل پرځای :» داسې ګوته نیسي 

دجهاد ( ۶.«) اید والوزول شي والړولید. نو واشنګتن ته دبیرته ستنیدوپه موکه به یې لوړ شکایتونه پیل کړل چې هغه ب
ستراتژیستانوخپلو موخوته درسیدو لپاره چې دافغانستان دخلک دموکراتیک ګوند دواکمنۍ وروسته د افغانستان په پالز 
داسې کسان وویني چې دیوه متمرکز دولت دجوړولو جوګه نه وي اوپخپلو کې د چنجیانوپه شان نښتي وي نوهماغه 

ي یې په رسمیت وپیژندل کوم چې دیوبل سره دګډې ژبې دموندلو څخه عاجز دي اوددوی دي چې اوه ګوني اواته ګون
لدې مخالفتونوڅخه ګټه پورته کړي. دجهادي لیډرانوپه هکله عزیزالدین الفت ) جهادو دست های پشت پرده ( نومي 

کتاراوڅنګ ترڅنګ درولي  یوازې د جهادنوم اوکلمه ده چې دا لیډران یې په یوه:» مخ کې لیکي  ۹۳کتاب لیکوال په 
دي اواوسني لیډرشپ ته اسالمي رنګ اوبڼه ورکوي. دالیډرشپ داضدادو اودمخالفینو دمجموعې پرته بل څه نه دي 

نوموړی په خپل کتاب کې دجهادي تنظیمونود جهاد دڅرنګوالي په اړه د زرمتوپه .« چې دیوبل څخه زیات واټن لري 
په زرمت کې یوشمیر خلک )بیدینه خلقیان( له منځه یوړل شول، :» انځورکاږي ولسوالی کې دیوه تنظیم دجهاد داسې 

ددې ګوندپلویانو دهغوی کورونوته ځان ورساوه ، دهغوی ښځې او اوالدونه یې برمټه کړل او )دکرم اوتولګي( په 
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ړونه اوپلرونه هو! دا دجهاد یوه بیلګه وه چې بیوسه او مظلومې ښځې اوکوچنیان یې چې می« سیمه کې یې وپلورل.
یې وروژلي وو دهیوادبهرپه بله سیمه کې دتوکویا حیواناتوپه شان پلوري اوشتمني ټولوي. داډول غیرانساني 
،غیراسالمي اودافغاني ټولنې له دود او دستورمخالفې کړنې دهغو دعاملینو انسانیت ،اسالمیت اوافغانیت ترپوښتنې 

دافغان جهادي ډلو دجهادبهیرته په انتقادي کتنې سره دې پایلې ته الندې راوړي. یوشمیرکورني اوبهرني څیړونکي 
داخوانیانومشرتابه یواسالمي انقالبي غورځنګ منځته رانه ووړ څرنګه چې دوی یاداوه. دهغوی فعاالن » رسیدلي چې 

پدې ( ۷) «) اخوانیان ( چې وروسته دمقاومت په ستره برخه مسلط شول، عمآل یې د افغانستان پر ضدجګړه پیل کړه
اړه ددې خبرې یادول اړین بریښي چې کله دتنظیمونودمشرتابه ټګمارۍ ،بیواکۍ ، خپلمنځي شخړواو جګړو 
اونوروناخوالوته ګوته نیول کیږي اوهغه غندل کیږي داددې معنی نلري چې هغه نوم ورکي رښتیني مجاهدین چې 

ې خپل سرونه وبایلل له یاده وایستل شي. آزادخیال دشوروي نیواکګرو په وړاندې د هیواد دخپلواکۍ دګټلو په الره ک
افغانان دهیوادنوم ورکومجاهدینوته د درناوی سرونه ټیټوي اوهغوی چې پدې الره کې سرونه له السه ورکړل هغوی 

 !ته دلوی څښتن څخه دفردوس جنت غوښتنه کوي . دوطن دآزادۍ دالرې دشهیدانو روح دې ښاد وي
ني دمریدانواوخواخوږوله مسخرې ډکې صحنې چې دلیونیانو کړنوته ورته دي ددې ترخه په الندې ویډیوکې دپیرګیال

واقعیت ښکارندوی دي چې داسالم اوسیاست څخه بیخبره اوبیسواده ولس یې څرنګه په تیاره کې ساتلی دۍ. البته چې 
اووړتیا ترپوښتنې الندې دولسونوددا ډول خپلولو وړتیا هرڅوک نلري اوپدې کارکې ګیالني د ستروسیاستوالو پوهه 

 .راوړې ده
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ددې ویډیوګانو په لیدو سره غازي امان هللا خان دګران افغانستان دخپلواکۍ اتل اودهیواد د پرمختګ روڼ اندی پاچا 
مهال د اروپا په معیارد یوه متمدن افغانستان  رایادشو چې نوموړي څه کم یوه پیړی مخکې پدې ټولنه کې دهغه

کال دجنوري په میاشت کې  ۲۰۱۷دجوړولو پالنونه درلودل اودهغو دپلې کولو لپاره یې مالتړلې وه. کله مې چې د
داویډیویي صحنې ولیدلې اودشاه امان هللا دواکمنۍ زمانه ورسره پرتله کړله یوه په زړه پورې کیسه رایاده شوله ښایي 

خلکوجوړه کړي وي یا واقعیت ولري چې یادول یې دلته اړین ګڼم. وایي چې دامیرشیرعلي خان په زمانه کې هغه 
کوم چا امیرته وویل که مرسته ورسره وشي دی به جنګي توپونه جوړکړي. دامیرپه امرنوموړي ته دتوپ دجوړولو 

جوړکړ.امیر دخپلو وزیرانوسره دتوپ لپاره د اړتیاوړتوکي برابرکړل شول چې توپونه جوړکړي. نوموړي یوتوپ 
دآزمایښت لیدو ته ورغی. توپ جوړونکي مرمي میل ته وردننه کړه اوډزیې وکړ. کله چې ډز وشو دتوپ میل وچاودید 
اوسیمه دوړو ونیوله . امیرورته وویل داڅه پیښ شول؟ توپ جوړونکي ورته وویل امیرصاحب: دلته چې داسې بد 

ال وي. دهیواد ننیوحاالتو ، د چارواکواو سیاستوالوکړنو اوزموږدخلکو فکرونواوباورونو حال دۍ په لندن کې به څه ح
ته په کتنې سره چې دمنځنیو پیړیوسره سرخوري کوم چې د یوه مذهبي مشردمرګ له امله یې مریدان اوپلویان لیونیان 

او داتالنوپه شان دپردیواجنټانوته شوي یا د لیونیانو پیښې کوي ، دڅرګندوقاتالنواو لنډه غرو السونه مچې کیږي 
کال کې به ددې ولس څه حال و. خواعلیحضرت امان هللا خان هغه وخت د ښځو او نارینه  ۱۹۲۸درناوی کیږي په 

ووڅخه غوښتل چې دلویدیځ په بڼه جامې واغوندي. څه دپاسه نیمه پیړی وروسته خلقي حکومت د کور، کالي ، ډوډۍ 
رانو، حضرتانو او نوروشتمنوچې واکمن حکومت فیوډاالن بلل ددولت له لوري دجوړشوي دشعار دپلې کولوپه موخه دپی

قانون له مخې دهغوی اضافي ځمکې بزګروته وویشلې چې دخپل زیاراوستړیا ثمره پخپله بزګرته ورسیږي . خودخلقي 
و مقتدیانوته داسالمي مشرانودې ته پام نه ووچې ارتجاعي روحانیت به دکور، ډوډۍ ، کالي شعار خپلو مریدانو ا

احکامو په رڼاکې داسې تفسیر کړي چې دخلقیانو مشر دخدایۍ په دعوا تورن کړي . یوه اونی مخکې د ټیلیفوني 
کال دثور داومې نیټې وروسته  ۱۹۷۸خبروپه ترڅ کې د کابل پوهنتون یوه پخواني درانه استاد راته وویل چې د

ته راستون شو ویل یې چې د هغه دکلي مال په جومات کې خلکوته وایي یوڅوک پکتیا ته تللی وکله چې بیرته کابل 
چې په کابل کې ناست واکمن دخدایۍ دعوا کړې ده. ځکه چې نوموړي ملت ته دکور، ډوډۍ او کالیو ژمنه کړې ده 
چې داټول په خدای تعالی پورې تعلق لري چې چاته څه ورکړي یا ورنکړي. ښایي نوموړی مال دپیرصاحب له 

دانو څخه و ځکه چې پیرصاحب په پکتیا کې ډیرمریدان اوپلویان لرل اوالیې لري. له بده مرغه کله چې په مری
افغانستان کې دپرمختګ اوترقی په لوراودسمونونود راوستلوپه موخه عملي ګامونه اوچت شوي دي په وړاندې یې 

نونوکې دتخنیکي او کوچنیو تیروتنوڅخه مشکوکوپیرانو اوارتجاعي روحانیت دجهادفتواوې صادرې کړې دي. په سمو
یې غرونه جوړکړي دي. خودامیرحبیب هللا په نامه دوو مشرانوته چې یوه یې دعیاشۍ اوبل یې د لوټمارۍ څرګندې 
بیلګې وې هغوی ته دسراج الملته دین اوخادم دین رسول هللا لقبونه ورکول کیدل اودهغوی خالف د جهاد فتواوې نه 
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واکمنۍ په ټینګښت کې یې ورسره مرسته هم کیدله. دې پیرانو ته ناپوهه اوبیسواده وګړي په ورکول کیدې بلکه د
کاروو. دسوادزده کړه ، ښوونځیوته دهلکانواونجونو تګ یې کفرګاڼه خوخپل اوالدونه یې دعصري زده کړولپار اروپا 

کال  ۵۷۳۱کړې سره تړاو درلود. داوامریکا ته لیږل. دخلقي واکمنۍ پرمهال دهرات دپیښې انګیزه هم دسواددزده 
دکب په نهمه دهرات ښارته څیرمه دپښتون زرغون ولسوالۍ د سلیمي نومي کلي ته دسواددزده کړي نارینه او ښځینه 

 کارکونکي تللي وو چې خلک وهڅوي د سواددزده کړې په کورسو کې ځانونه ثبت کړي. په یوه روایت کلیوالو، په
و زده کړي مسئولین وهلي وو اوپه بل روایت چې محمدصدیق فرهنګ او محمداعظم بل روایت وسلوالو دا دسواد ا

حکومت تورن کسان ونیول اوبندیان یې کړل اوخلکو دولتي  ۰سیستاني هم پدې ډله کې راځي هغه ووژل شول
ولړی پیل ضدتحریکات پیل کړل اویوه ناڅرګند الس دوالیت په مربوطاتو کې یو من رښتیا اودسل منه درواغو تبلیغات

کړله اوپدې ډول ښورښ دپښتون زرغون دولسوالۍ څخه نه بلکه دغوریانو دسرحدي ولسوالۍ څخه پیل شوترڅو 
پداسې یوه وضعیت کې صبغت هللا مجددي یولیک چې » دهرات ښارته ورسید. پدې هکله محمداعظم سیستاني لیکي

که چیري دپورتنی (  ۸« )رات ته راورسیده ۱۸خلک یې پاڅون ته هڅول حاجی محمدایوب ته ورکړی وچې دکب په 
وینا سره همغږي وښودل شي لیدل کیږي چې مجددي لکه دخپل نیکه په شان یوځل بیا دواکمنۍ خالف دجهادفتوا 

 .ورکړې ده اوداښیي چې دا کورنۍ په افغانستان کې دجهاددفتواوو دورکولوماموریت لري
 

 نوربیا
 :اخځونه

  ۱۸۸مخونه - ۱۸۷، ستیوکول ، دپیریانو جګړې  – ۱
 مخ  ۶،  ۱۹۹۵زعامت خال ،  پروفیسر عبدالرسول امین ، دافغاني ټولنې د -۲
 مخ ۳،  ۲۰۰۹، تلک خرس،مارک ادکین محمدیوسف او – ۳
 مخ ۷۸پروفیسور امین ،  –۴
 – ۴ -۱۵ځانګړې غونډه ، « خوشحال بابا فکري بهیر»، ملی رهبرښاغلي حامدکرزي سره  روهي ویب پاڼه - ۵

۲۰۱۶  
  ۳۱۹ستیوکول ، مخ  – ۶
 مخ۸۵۱، ۱۹۹۵روبین ، برنټ ، دافغانستان شخړه،  - ۷
 مخ ۱۲۹،  ۱۹۹۵ثور،  ۸ثوروفجایع  ۷کاندیداکادمیسین سیستانی ،مقدمه یی برکودتای  – ۸
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