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سردار محمد همدرد

جهاد چا وکړ او امتیاز څوک اخلي!!!؟؟
کله چې روس پر افغانستان یرغل وکړ ،د افغانستان مجاهد ولس په ډېره مېړانه د همدغه یرغلګرو پر وړاندې
ودرېدل او هغوی ته یې غاښ ماتونکی ځواب ورکړ .
زه دغه افتخارات په مکمل ډول تائیدووم او په دې سپېڅلي جهاد باور لرم ،زه هغه څوک مجاهدین بولم چې د هللا ج
پر سپېڅلي دین او دې وطن یې سر قربان کړی او یا هغه کسان چې جهاد ختم سو او دوی وسله پر ځمکه کښېښوده
او دایې وویل ،موږ جهاد د هللا ج رضا لپاره کړی و او خپله فریضه مو سرته ورسوله.
د سپېڅلي جهاد له نامه څخه په افغانستان کې ناوړه ګټه اخیستل کېږي ،نن په ټول هېواد کې دا ورځ په شانداره
مراسمو نمانځل کېږي او باید ونمانځل سي ،ځکه دا ښه خبره ده چې موږ خپل ویاړونه ،قربانۍ یادې کړو او د هغه
شهیدانو روحونو ته دعاوې وسي چې د دې خاورې لپاره یې خپلې ککرۍ ښیندلي دي.
له بده مرغه د جهاد له نامه څخه ډېره منفي ګټه پورته کېږي ،تاسو پر واک سپاره چې هغه د وزارتونو څخه بیا تر
ریاستونو همدا شعار دی چې موږ جهاد کړی دی او موږ ته باید چوکۍ راکول سي.
جالبه خو دا ده چې ،جهاد یې پالر کړی وي ،خو کرېډیټ یې زوی اخلي او ډېری داسې کسان مې لیدلي دي چې
عمرونه یې ډېر کم او د جهاد په کلونو کې ال زېږیدلي نه وو خو اوس په دریځونو او ویناو کې وایې چې ما جهاد
کړی دی.
جهاد چې یو فرضي حکم دی ،بدله یې د هللا ج سره ده او د افغانستان خلکو پر مېړانه دا حکم پر ځای کړ او رښتینو
مجاهدینو خپل سرونه هم قربان کړل ،خو یو شمېر مجاهدین بیا په دې نړۍ کې په زوره نارې وهي چې موږ جهاد
کړی دی باید څوکۍ راکړئ ،نو ته چې د جهاد بدله په دې نړۍ غواړې ،خدای ج به درسره څه معامله کوي؟
زه د خپل ځان په اړه وایم ،زه په خپله په یوې مجاهدې کورنۍ کې زېږېدلی یم .زما پالر چې د خپلې سیمې مشر و ،د
هغه وخت السپوڅي حکومت بندي کړی و .موږ له همدغه حالت څخه هجرت وکړ خو اوس راځم اصلي خبرې ته:
دا ټېکه داران او د جهاد له نامه څخه استفاده کوونکي خلک به ترڅو پورې له دغه نومونو ګټه اخلي او دا سلسله ال
روانه ده ،له پالر اوالد ته انتقالیږي او بیا د هغوی اوالدونو ته ،دا یو ډېر بد فرهنګ سو او د دې ناوړه کلتور د پای
ته رسولو لپاره باید جدي کار وسي ،ترڅو په غونډو ،ویناو او نورو ځایونو کې د جهاد له نامه ګټه وانخیستل سي او
نه په دې خاطر د څوکۍ یا سیاسي ګټې غوښتنه وسي چې ګنې ما جهاد کړی دی.
تاسو په خدای ج باور کوئ زه ډېری داسې کسان پېژنم چې په دغه نامه ځان معرفي کوي او په دغه نامه یې دا ۱۵
کاله کېږي څوکۍ نیولي دي او پرې سرېښ دي ،خو برعکس چا چې په ښه نیت ،د خدای ج د رضا او د دې پاکې
خاورې د ګټلو لپاره جهاد کړی و ،د هغوی اوالدونه اوس هم بې سرپرسته ناست دي ،له زده کړو بې برخې سول،
در په در او خاورې پر سر ګرځي.
څوک چې د جهاد په نوم تجارت کوي ،د وطن پرستۍ او افغانیت ټکی ال هم پکې نسته ،یوازې یې شخصي ګټې په
نظر کې نیولي دي ،په سپېڅلو مقدساتو او پر ملي شعارونو یې تېری کړی وي او خېټې یې پرې اچولي وي.
خو یوه خبره باید هېره نه سي چې دا هرڅه تاریخ ته سپارل سوي دي او راتلونکي نسلونه به په دې اړه قضاوت
کوي ،د جهاد له نامه پر ګټه اخیستونکو به ملنډې وهي ،لعنت به پرې وایي ،د دوی اوالدونو ته به پېغور ورکوي او
تاریخ به د دوی پر کړنو له خندا شین وي.
د سپینو او سپېڅلو خلکو په ډله کې به تور او خیرن خلک بیا ښه مالوم سي.
زه نن د دې ورځې په مناسبت بیا پر افغان ولس ږغ کووم چې راځئ نور هغه معامله ګر او د قدرت لېوني او هر
څوک چې د دغه مقدس نامه څخه بده ګټه اخلي باید وپېژندل سي او ولس ته په ګوته سي.
په پای کې د ثور د اتمې چې نن یې څلورویشتمه کلیزه ونمانځل سوه ،د دغې تاریخي ورځې په مناسبت خپلو ټولو
هغه شهیدانو ته چې خپلې ککرۍ یې د دې وطن لپاره وشیندلې روحونو ته درود استووم ،ژوندیو پاکو مجاهدینو او د
دې وطن غازیانو ته سوکاله ژوند غواړم.
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