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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 1۱/۳۰/2۳1۰                 سید احمدشان انګار  

 د جهاد د مقدسي کلیمې څخه ناوړه استفاده

په افغانستان کي جنګي مجرمینو، جنایتکارانو، قومي دالالنو او فاسدو اشخاصو د خپلو ځانونو د ساتلو، د خپلو ګټو 

، دوي چی هر دجهاد مقدسه کلیمه ده ، ره ښه کلیمه پیدا کړې دهدخوندي کولو او امتیازاتو د په الس راوړلو لپاره ډی

دا امتیاز ور کوي چي ما خو جهاد او مقاومت کړې  ته، نو ځانه کويتر سرکړني او هر ډول نا مشروع اعمال  ډول

دی، دوي د جنګي قوتو،  ک ډېریو څخه ت، ملګرو د ظلم و استبداد او حال کي چي تاریخ د دوي د کورنیو دي. په داسی

واد کي لوړ مقامونه و، د حق نه پیژندنکو ظالمو خپلوانو او ملګرو او دسیسو په ذریعه په هی اني تدبیر، شیطنظامي ډلو

 .اشغال کړي دي

، آزادي، حیثیت او ثروتونه یې په آسانئ سره غصب کړي او له منځه وړي دي، زموږ دا دیرش کلن د خلکو ژوند

قانوني امرونو، تصمیمونو نفسي او شهواني او عمالو ډک دي. د دوې د کرغېړنو، مستبدانه، غیرحقوقي او  غیرتاریخ 

، قاتالنو او الرو نیوونکو څخه ډیر بتره دي. ه ناوړه اسفاده کوي  تر عادي غلودا خلک چي د جهاد مقدسي کلیمې څخ

 نه وه الهي قانون، نه د طبیعت قانون او نه هم و بشري قوانینو ته اهمیت ور کوي. 

وړو اجتماعي ناجوړیو چي تر سرطان، جزام، سل او وبا حخه بتره ، وژونکي او  خطرناکه دی زموږ ټولنه یې د نا

ی اعتمادي، نقاق، ، پیړۍ زمان په کار دی. ځکه دوي په ټولنه کي حسد،کینه، به کړل.چي د روغتیا لپاره یې پیړۍاخت

و  اخالقي تماع د اساسي سیاسي، اجتماعي اني او  قومي اختالفات بېره چي د اجب، ژ، انتقام، غرورعدم تفاهم، لټي

، فقر او نور اخالقي بل ته څاه کیندل، او دسیسې جوړل حق پټول، یووت اخیستل، ، رشخدمتو څخه لیریوالي دي

فسادونه او داسي تخمونه وکرل او وې روزل، چي اوس زموږ د ټولني خلک د خپلو شخصي  مادي او معنوي ګډو ګټو 

 اوس په عادي درملنه یې روغتیا نه میسرېږي. ، چي اره هم نه سي یو ځای کېدالیلو لپس راوړاو  ارزشو د پال

، بی یواد کي یې د فساد تخمونه وشیندلځانونو ته یې په داخل او بهر کي بنګلې او مارکیټونه رانیول او جوړ کړل، به ه

سانان یي پرځانونو سره . د بهرنیو هیوادونو سره استخباراتي تړونونه کوي، مرتجع انځایه ائتالفونه یې جوړ کړی

شخصي ګټو د پالس  ر کوي او نه هم د کوم قانون تابع دي. دخپلوونه  ، د هیواد ملي ګټو ته ارزښت راټول کړي

 هر څوک او هر ډول قربانۍ ته اماده والړ دي. راوړلو لپاره 

همدا کار همدغو مرتجع او  ۍ ورکولېد پیسو په بدل کي د جنت کل ته  پیړیو کي عیسوي پاپونو به خلکو ۷او ا 1۱په 

. خپل ې څخه استفاده کوي او خلک یو د بل سره د جهاد په نامه سره جنګوي، دجهاد د مقدسي کلیمشروع کړي انسانانو

، خو د ټولو نه مخکي دا چي مرمې ضد نو ماډل موټرونو کی ګرځيپه تشناب کي یې آي سي او کولر لګولی او په 

ی کوی. د . جهاد خو هغه خلکو وکړی چي اوس پر سړکانو ګدایچي موږ یو کور هم تر اوسه نه لروچیغي دوي وهي 

ماښام یو ګوله نه لري. د بی کاري څخه ایران ته ځي او هلته اعدام کیږی ، د کور په کرایې پوري حیران پاته  دي. او 

، که کړي هم وي نو پر خلکو ولي احسان اچوي، چي لمونځ وکړی هم پر لبه ال داده چي جهاد خو یو عبادتبل جا

. ددې امتیاز ، جهاد خو ټول افغان ولس کړي ديوایم    زه خو کلیمه . یا و احسان اچوی چی لمونځ مي کړی دیخلک

څخه استفاده  ېد خپلو سیاسی معاملو لپاره د اسالم او  جهاد د کلیم م چيي دوي ځانته ورکوي. زه پوښتنه کوولي یواز

 کول. ګناه نه ده؟

کړي او پر ځای پاک او نوي  موږ خلکو ته پکار ده چی راویښ سي او دا ډول فاسد خلک دخپلي مشرۍ څخه لیري

استعدادونه چي د همدې ټولني څخه راو تلي وی راپورته کړي. نه هغه خلک چي کورونه یې د هیواد څخه بهر دي او 

. او اوس هم د ې اخیستې او هم د امریکایانو څخهش کاله یې هم د روسانو څخه  پیسرییا هم هغه خلک په دا د

ه ور څخه وکړي وای ما خو جهاد او  مقاومت نهغوي غالمي کوي. خو که پوښتدبهرنیانو ګټي خوندي کوي. او د 

اوس بیا  هیله چي نور ولس راویښ سی او دا ډول خلک و پیژني او خپل سرنشت پخپله و ټاکي. ېکړي دي. پد
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهپه درښت تاسو همکارۍ ته افغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

د دوي ګرم ، پر حکومت هاد او مقاومت خبري بیا تازه سويانتخابات راروان دي ، د دوي بیا عوام پیاد سوي دی، د ج

 هم دولت کي د دوي په الس کي دي.  ګرم انتقادونه ، حال دا چی تر ټولو غټي چوکی

ُر ما ِبَقوٍم َحتهَی ُیَغیِّروا ما ِباَنفُِسِهم)  َ ال ُیَغیِّ  11سوره رعد آیه  (ِانَّ ّللاه

خدای )ج( فرمایلي دی چي خدای )ج( تر  هغه د یو قوم حالت ته تغیر نه ور کوی چی ژباړه: پدي ایت شریف کي 

 دوی خپل نفس ته تغیر ور نه کړی

 په درناوي
 سید احمدشان انګار

 ازاد خبلایر
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