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 ۰۱/۰۷/۲۰۱۸              نااشنا زملایر
 

  کوي!  هڅکوي او طالبان  هڅ ایدن

 
 نوره نړۍ د خپل تخنیک او تکنالوژۍ په پیاوړتیا لګیا ده او زموږ طالبان خلکو ته زړې ببواللې غږوي.

 ډېرلرې نه ځو زموږ ګاونډیو هېوادونو ایران، پاکستان او تاجکستان ته کتنه کوو. 
کله چې په افغانستان کې جګړه پیل شوه، نو ورپسې په ایران کې هم اسالمي انقالب وشو او مالیان په کې واک ته 
ورسېدل. اوس ایران د اټومي انرژۍ په ګډون، توپونه، ټانکونه، الوتکې، بېړۍ او هر ډول څیزونه او وسایل 

و پرې د تېري او برید جراات نه لري او دا کلونو راهیسې امریکا ورته غاښونه چیچي، خ ۴۰جوړوالی شي. له 
ځکه چې ایران پیاوړی تخنیک او تکنالوژي لري. زموږ پر خاوره کله یو او کله بل رادانګي ان تر دې چې مار 
خو چیچلو، اوس چنګښې مو هم چیچي. په زرګونه کیلومتره خاوره مو پاکستان راالندې کړه او تراوسه یوه ستنه 

 ه هم له پاکستانه رانیسو. هم نه شو جوړوالی هغ
همدا ډول پاکستان درواخله، چې له موږ یې ازادي واخیسته او اوس د اټومي بم په ګډون، الوتکې، ټانکونه او هر 

 ډول وسلې جوړوالی شي. 
تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان چې تر پرونه د شوروي په اسارت کې وو، موږ ته برېښنا راکوي او خوراکي 

 له هغوی دي. توکي مو 
که له دې جګړو څه جوړېدای نو موږ او فلسطین به د نړۍ اول نمبر ابرقدرتونه وو، ځکه تر ټولو د اوږدې مودې 

 جګړې مو کړې دي. 
دغو جګړو ورځ تر بلې خوار او ذلیل کړو، ځکه د جهاد په نوم خپلو نفسونو ته جګړه شوې او د پردیو او   

 ه او مسلمانان وژل شوي دي. متجاوزینو پرځای په کې خپل وروڼ
جهاد چې مقصد یې یوازې د هللا ج د رضایت ترالسه کول دي ډېر فضیلت لري او له لومړي سره د پرمختګ او 

 پراختیا سبب ګرځېدلی دی. 
په یوه روایت کې راځي: وایي د هارون الرشید په وخت کې د غلو یوه مشهوره ډله وه چې ان حکومت پرې ډېرې 

یښی و. د غلو دغه ډله نیمه شپه د ډوډۍ خوړلو لپاره د یوه کلیوال دروازه ټکوي او ورته وایي چې پیسې انعام ا
 مجاهدین دي او ډوډۍ غواړي. 

د کور خاوند په ډېر اخالص سره ورته ډوډۍ ورکوي او د اوداسه اوبه ورته تیاروي. د یوه غله په کوزه کې چې 
ر خاوند یې اخلي او د یوه زوی په پښو یې وهی چې له موره شل پیدا لږې اوبه په کې له اودسه یې پاتې دي، د کو

 شوی و. دی هللا ج ته سوال کوي چې د دې مجاهدینو په روی یې زوی ورغوي. 
هللا ج د دغه سړي دعا قبلوي او زوی یې رغېږي. سبا یي د کور خاوند د غلو له دې ډلې مننه کوي او کېسه ورته 

 کوي. 
پخپلو منځو کې وایي، کله چې د جهاد نوم دومره فضیلت او ښېګڼه لري، نو خپله جهاد به غله چې له کوره وځي 

څومره فضیلت لري، ولې غال نه پرېږدو او جهاد نه کوو، نو ټول غله د هاورن الرشید دربار ته ورځي او له هغه 
 غواړي چې جهاد ته یې واستوي. 

ه چې کله دېوال ته ویل ځه هغه به حرکت کاوه او لکه اس به په تذکره االولیا کتاب کې راځي چې شیخ ابوسعید ب
ته. ابوسعید به خلکو ته ویل چې کله ایمان سم وي؛ نو دېوال د هر چا په خوله حرکت کولی شي. له هغه وخته تر 

 اوسه د خلکو ترمنځ دغه وجیزه پاتې ده چې وایي که ایمان سم وي، نو دېوال هم حرکت کوي. 
راهیسې یوشمېر کسان د جهاد په نوم جګړه کوي، خو چا یې د جګړې فضیلت ونه لیده او ورځ کلونو  ۴۰دلته له 

کاله  ۵۰۰تر بلې یې بدتري رامنځته کړې ده. هېواد یې د فقر او بدبختۍ لور ته وړی دی او له خپلو ګاونډیانو یې 
 شا ته غورځولی دی.

ي دي او لکه نور ولسونه په سوله کې ژوند طالبان باید نور خپله جګړه بس کړي، ځکه خلک له جګړې ستړ
 غواړي او هیله لري چې پیاوړی تخنیک او تکنالوژي ولري چې پردي یې خاورې ته په بده سترګه ونه شي کتالی. 
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طالبان د خپل نفوذ الندې سیمو کې د پراختیایي کارونو او پروژو مخنیوی کوي او هم پخپله ایډیالوژۍ کې له 
  کنالوژۍ سره مخالفت لري. پراختیا، تخنیک او ت

د یوه عاقل او بالغ انسان په توګه هر طالب دې یو ځل خپل سر ګرېوان ته ښکته کړي او له ځانه دې وپوښتي چې 
دنیا څه کوي او دوی څه کوي؟ او آیا دوی د ټول د پردیو د ګټو خاطر نه کوي او یا آیا دوی د پراختیایي کارونو او 

انو د خوشالولو له پاره نه کوي؟ او په دې دوی نه پوهېږي چې دوی په دې پاکه خاوره پروژو مخنیوي د خپلو بادر
دا  کې خاپوړې کړي دي او د دې ملک له خاورې تغذیه شوي دي او د دې هېواد پاکه هوا تنفس کړې ده او باالخره 

ګ او پوهې ته الره خاوره ورته د مور حیثیت لري او باید د جګړې پر ځای د سولې الر غوره کړي څو پرمخت
 هواره شي او خلک د ارام ساه وباسي.
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