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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال پ: يادښت  لو مخکې په ځير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       سرلوڅ مرادزی :ليکوال    ٠٣-٠٦-٢٠١١  ني
               

                  

 په مقاومت او جهاد سوداګري تر کومه ؟
 

و لسيزو راهيسې ي او لوبه ورځ تر بلې  د  ول کي  افغانانو ته د مقاومت او جهاد نغارې او ډولونه په پلپسې ډول غ
ي ه نيسي او تل توده ساتل کي ننه کوم ځواکونه نن هم د مقاومت او جهاد نارې، سورې  پوښتنه دا ده په کور د. نوې ب

و بله حلالر نه ويني؟ ايا مقاومت  وهي او ترشا يي کومې موخې تعقيبوي؟ ايا افغانان د مقاومت او جهاد پرته د ستون
ولو دردونو دوا ده؟   او جهاد د يوې دايمې نسخې پتوګه  په هر ډول شرايطو کې د افغانستان د 

هاد کورني لوبغاړي دا  لوبه د افغانانو د ملي اړتياوو لپاره، مخې ته بيايي که دوی دا شرغوبل د سيمې د مقاوت او ج
ت دوی له خپله جيبه ورکوي که ددې ډول  و لپاره جاري ساتلي؟ او يا دا چې ددې لوبې مالي ل او ځينو نړيوالو د ګ

  ماتې دي؟      مقاومت او جهاد لپاره د پرديو جاسوسي کړيو د پيسو بوج را
ولو لومړی د افغانانو يوه ملي اجماع پکار ده دا ملي اجماع بايد د هېواد . د مقاومت او جهاد د اعالن او دوام لپاره تر 

ولو افغانانو استازيتوب وکړای شي ې او غوښتنې په پام کې ونيسي او که . په کچه وي او د  اجماع بايد د هېواد ملي ګ
و او غوښتنو لپاره مرستندوی ويمقاومت يا جهاد اعالم اجماع بايد په هېواد کې دننه او يا په . وي هغه بايد د همدې ګ

ولنې په مالتړ بل ځای کې چې بې پرې او د افغانستان دوښمن او  رو ملتو پشان د نړيوالې  استثنايي حالتونو کې د مل
  . رقيب هېواد او ځای نه وي جوړه شي

وسمو کلونو کې د ارواښاد سردارمحمد داودخان د جمهوري نظام په وړاندې په  چې په لمرجهادنامنهاد هغه  يز پن
اسالم اباد کې راپيل شو او د بېال بېلو پړاوونو تر وهلو روسته يي سر تر نن پورې راورسيد، د بنس ډبره يي  نه د 

ودل شوې وه ولنې لخوا اي   ! کومې افغاني ملي اجماع او نه د کومې قانوني نړيوالې 
د دغه .  د افغانانو د ملي اجماع پرځای ای ايس ای اعالن کړ او په يوه دوښمن ملک کې اعالن شوجهادنامنهاد دا 

افغانان . افغانان ووژل شول، سپک او ورک شول. پردي جهاد منطقي پايله دا راوخته چې د افغانانو هېواد ويجاړ شو
وال شول ې او . د ښېرازۍ او سوکال پرځای خوار، اړ او ک ې غ پر ځای يي اسالم اباد ودان شو او د پنجابيانو خې

  . پنجاب په سيمه کې پر ځواکمن او اتمي دولت بدل شو. وپړسېدلې
 چې د ايران لخوا د اتو مذهبي توندالرو ډلو په روزلو او وسلوال کولو راپيل شو، هغه هم د قم د جهادبلخوا هغه 

نو د پليتابه لپاره په پا دا م کې نيول شوی و، هلته هم د افغانانو کومې ملي اجماع پريکړه نه وه کړي او مذهبي اندي
ه په پام کې نه وه او د . ال او رقيب لخوا په الر واچول شو د افغانستان د يوه تاريخي سيجهاد دلته هم د افغانانو ښې

  . د ايران تر واک الندې راغلی وایجهاد تر نوم الندې بايد افغانستان
وله ته شوی بلکې د سيمې په   کې ويل کېدای شي دا تنظيمونه د افغانستان د ملي اړتياوو په بنس نه وو رامن

ولي وواستخباراتي کړيو په افغانستان تنظيمونو په م هغه جهاد هم چې ښکاره ددغو .  کې د خپلو موخو لپاره زي
و او غوښتنومخې ته بيول کېده  د پلي کولو لپاره په پام کې نه وونيول شوی بلکې د ، په پای کې د افغانستان د ملي ګ
و لپاره په الر اچولی ووسيمې هېوادو د   .   خپلو ګ

ي او ه پنجاب او ايران نن هم سختالرې مذهبي تنظيمونه چې  په کور دننه افغانستان کې کورټ کورټ نارې وه
ي ديته اچوي   . ، پنجاب او ايران کې د همغه اچول شوي بزغلي نيال

تونه او حرکتونه بايد د هېواد، ګوند، غورځنجهاد که د .  ودان او ولس د سوکال لپاره وي، تنظيم او دا ډول خوځ
لیېره بيا د پرديو پالس جوړ شوي ويولس تباه او وطن د ويجاړۍ لپاره وکارول شي او په ت ونه سپي  ، که هر 

  . نوم ولري دوه پيسې ارزښت نه لري
، وګړي بايد خپل عملي ژوند کې د دوی په الس ترسره شوې  مقاومت ښکلي نومونه بسيا نه کوي جهاد اويوازې د

ې وويني او د دوی په ژمنو نه ،    . بلکې د دوی په کړياوو قضاوت وکړيښې
ه چې دي هسې نه بيانوي او د هغو له ن ې لکه  خه  زده کړه نه کوي او پې رګندولو  که افغانان اوس هم له تاريخ 

ن ځي ن خه  ه په تياو پوهېدلو    ! شه وهي او يوازې ځانته زيان رسوي، بيا هم خپله ري
يهغوی چې د جهاد سندره نه سړوي که شا يي ر. نن هم خبره په همغه بريد ده پړل شي لک يي بل ځايته رسي . او

ي او د جهاد ترانې ورته نور په غوږ کې ږ ي وک ورکوي. ديدوی د بل چا په ژبه غ   ،د جهاد او مقاومت پيسې بل 
  .  يوازې د جهاد بوالله په دوی وايي، وسله او مرم د بل چا دي

ن کې يو شمېر نور ځواکونه نن سبا خه خپل .  د مقاومت په خبره ډېر شخوند وهيد جهاد په  دوی له مقاومت 
خه پوښتنه لرمدلت. تفسير لري قاومت او جهاد چې تېر ځل مو په روسانو پلورلی وو او نن يي دا م: ه له مقاومت خېلو 



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

الو لپاره سودا ته چمتو ياستبيا په هر چا د ؟ که د داسې ملي اجماع ومه ملي اجماع کې پرې پريکړه شوې، په ک خر
  ؟ ، اړودوړ او شرارت په مانا نه دی؛ د بغاوتکړه نه وي ايا دا مقاومت او جهادپري

و  چې اوس يي واليت بوليد يوې وړې سيمې اريسي او ملي ضد ه ه غر او ډاکوان کوالی شي خپلو سيک و تنه لن  ،
ه لپاره د ملي مقاومت او جهاد نوم ورکړيته حکومت د مقاومت د مرکزي ! ، خپل هېواد د پاشلو لپاره؟ دا مقاومت د 

  ؟ومت د ملي بېلتون او شرارت لپاره؟ مقاپياوړتيا د مخنيوي لپاره
ن د جه خه هم الس نه اخليهمدغه پېژندلي ډاکوان د مقاومت تر  دوی په دې اند دي د سيمې او . اد له مارکي 

خه پر وره متاع نشتهنړيوالو سوداګرو سره د معاملې لپاره نن سبا د مقاومت او جهاد  الو بله ګ دوی چې د . ته د خر
خه په ميراث وړی لکه پنجاب پنجاب په مدرسه کې شپې سبا کړي او جهاد يي د ن پشان دوه مخي او صراهللا بابر 

اوي دي   .ېرايستل او پلورل د دوی عادت شوید جهاد او مقاومت پنوم د ولسونو ت. اسالم خر
  

  علت الړ شي له سړي نه عادت نه ځي
وک   خدای دې نه کاندې په بدچارې عادت 

  رحمان بابا                               
  

ه د جهاد نور دالالن چې د واک  رسوايي د جهاد تر چتر الندې ، خپله هره ناکامي او واګي يي په الس کې ديهمدارن
وي يپه ځان هره ني. پ   .  د دوی لپاره ښه الس پاک ګرځېدلیجهاد او مقاومت. وکه د جهاد او مقاومت سپکاوی ګ

و چې د جهاد او مقاوم اوس يي وخت . ود ساتي، د جهاد دالالن به دا بازار تت په نوم وګړي تېرايستل کېدای شيتر
ېره او د دوی د غولوونکي او  پردي جهاد په دی چې ولسونه د درواغجنو مجاهدينو او مقاومت خېلو په اصلې 

ه وپوهول شي پان   .من
  

  پای
         

            
 

  


