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 ۲۸/۰۵/۲۰۱۷          يخوشحال آصف
 

 ټالیباني جهاد؛ د خوست برید څه ثابت کړل؟
 

په داسې حال کې چې د روژې مبارکې میاشت اړوند د ولسمشر غني د سوله 
یز پېغام د ورکولو ال یو ساعت پوره نه و چې د انسانیت، مسلمانیت، ئ

یو ځل بیا خپل وحشت وښود او په لسګونو اسالمیت او افغانیت دښمنانو 
مسلمانان یې شهیدان کړل. د روژې مبارکې میاشتې په لومړۍ ورځ په خوست 

نور یې  ۶کسان شهیدان کړي او  ۱۸والیت کې یوه ځانمرګي برید لږ تر لږه 
ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې په ټپیانو کې کوچنیان هم شامل دي. وسله 

پل ترسره کړي وحشت مسوولیت منلی او ادعا کوي چې برید والو طالبانو د خ
کې یې د کمپاین په نوم هغه ځانګړي ځواکونه په نښه کړي دي چې امریکایي 
پوځیانو سره مرسته کوي. دا خونوړی برید په داسې مهال ترسره کیږي چې 
له دې برید ایله څو شېبې وړاندې افغان ولسمشر په یوه ټلویزیوني وینا کې له 

خالفو وسلوالو وغوښتل چې روژې ته د درناوي په ډول له جګړې الس م
 واخلي.

 

دا لومړی ځل نه دی چې وسله وال طالبان او د دین دښمنان د لسګونو بې ګناه افغانانو په وینو السونه سره کوي؛ 
دلته مطرح  بلکې له وړاندې هم په څو چنده له دغې برید ډیر بوږنوونکي بریدونه ترسره شوي دي. خو پوښتنه

کیږي، هغوی چې ځانونه د دین کوترې بولي او خپلې کرغیړنې جګړې ته د سپیڅلي جهاد نوم ورکوي؛ د کوم 
 اسالمي حکم له مخې د بې ګناه وګړي وژل ځان ته روا بولي؟

 

دا حقیقت دی چې اسالم یو مبارک او د ترحم دین دی، په اسالم کې د هر چا او هر شي خپل حقوق معلوم دي او 
هغه څوک چې له چا څخه د نوموړي حق اخلي؛ د اسالم له مخې ظالم دی او د خپل عمل سزا به خامخا ویني. د 
دین سترې سرچینې قران کریم د دغه حقیقت په بیانولو کې چې اسالم د سولې، رحمت، پخالینې او دوستی دین دى، 

راوړى دى ټول په سولې او پخالینې کې ایت کې فرمایلي، اى هغو کسانو چې ایمان مو  ۲۰۸د بقرې سورې په 
تاسو ښکاره دښمن دى. نو همدغې قرآني اصل ته په کتو د خوست د  و له شیطانه پیروي مه کوئ چې هغهراشئ ا

 یرې ورځې برید څو خبرې ثابتې کړې.ت
 

هیڅ اصل  یو دا چې په افغانستان کې روانه جګړه چې عامل یې وسله وال طالب دی؛ نه یواځې دا چې د اسالم له
سره اړخ نه لګوي؛ بلکې له الهي احکامو ښکاره سرغړونه او د اسالم بدنامونه ده. ځکه د اسالم سپیڅلی دین چې د 
کفارو په مقابل کې یې د ځانګړو اصولو په درلودلو او شرایطو په وړاندې کولو سره جهاد پر مسلمانانو فرض 

ه یواځې چې روا نه ده ګرځولې بلکې د یو بې ګناه وګړي ګرځولی دی؛ په هیڅ ځای کې د بې ګناه وګړو وژنه ن
وژونکی یې د ټولې نړۍ وژونکی بللی دی. اسالم ډیر مبارک دي دی، د هر فرضي حکم لپاره یې ځانګړي اصول 
او شرایط وړاندې کړي دي. اسالم د کفارو په مقابل کې د جهاد حکم کوي خو دا یې هیڅکله نه دي ویلي چې د 

ه میاشت کې دې هغه څوک ووژل شي چې د خدای د رضا ترالسه کولو لپاره یې روژه په خوله روژې په مبارک
 وي.

 

د اسالم مبارک دین د سولې، ورورولۍ او د ترحم دین دی، هیڅلکه په وحشت او بربریت حکم نه کوي، هغوی چې 
لي جهاد ته هم راووځي نو د خپلو شخصي موخو او یا د بل بادار د خوشالولو لپاره حتی د رب په الره کې سپیڅ

جګړه یې وحشت او ظلم بولي او عاملین یې ابدي دوزخیان بولي. پس ویالی شو چې د خوست د تیرې ورځې برید 
وښوده چې په افغانستان کې روانه جګړه یواځې د نورو د موخو لپاره ترسره کیږي او هیڅ ډول اسالمي، انساني او 

ټه یې روسي، ېړنه جګړه ده چې قرباني یې افغان ولس ورکوي خو ګاصولي اړخ نه لري. دغه جګړه یوه کرغ
 نورو کړیو ته رسیږي. پاکستاني، ایراني او
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دویم دا چې دغې برید یو ځل بیا له ټالیبي جهادیانو پرده پورته کړه او د دوی اصلیت یې ښه په واضحو ټکو خلکو 
ر امر پر ځای کوي، ولو که د بادار امر یې له اسالم، ته وښود چې دوی یواځې د خپل پنجابي، روسي او ایراني بادا

قرآن او الهي حکم سره هم په ټکر کې وي نو دوی یې پر ځای کولو ته ژمن دي. دغې د خوست د تیرې ورځې 
برید ثابته کړه چې ټالیباتو ته به اوس مال فضلو ډیزلي، ایراني مال او یا هم روسي پیر د روژې په مبارکه میاشت 

وحشت او ډیرې وینې توینې په مقابل کې د ډیرو حورو ورکولو ژمنه کړي وي. اوس به ټالیب هم خپل  کې د ډیر
اعظمي هڅه کوي څو د پخوا په پرتله دوه برابره خپل وحشت زیات کړي او خپل روسي، پنجابي، ایراني او نور 

اني او پاکستاني حورو سره د باداران خوښ وساتي. اوس له دغې برید وروسته به ټالیب جهادیان د روسي، ایر
 پاکستان په هیرا منډوی یا د روسیې په مسکو کې ښه غومبر شروع کړي.

 

په پای کې د خوست د دتیرې ورځې برید او له دې وړاندې په ټول افغانستان کې د وحشي ترهګرو په ټولو بریدونو 
 یانو ته د عاجلې شفا غوښتنه کوو.کې شهیدان شویو افغانانو ته د رب له درګاه د فردوس جنت غوښتنه او ټپ

 
 پای
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