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و شميره   ١ تر ١  له:دپا

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

  

ه                       شيرحسن حسن :ليکوال  ٠٩-٠٢-٢٠١١  ني

  فی  يوم الحساب خندآ عمر
 

ومره سبق به يې ويلی وي(!) خوارکیاخوند مال محمد عمر(!) اميرالمؤمنين وک ؟، چې پوره راته نه دی معلوم   
وک وايي چې له دغه غمهليکل او لوستل کوال يواي ه چې وي دومره درک .  خالص دی همی شي او  خو هر رن

ېد و سطحی شي، چېايې ل اغلي سياف ډ   هم يې د ديني زده ک اغلي رباني او  ه ده ېتر  ي او هم يې د دنياوي ره 
ينو منورينو  په هر صورت که په خبر. » فرهن استیبسيار ب «په اصطالح (!)معاشرت چندان خوند نشته، هغه د 

ي او او مه يې ويلې ده هللا  کلدی، د امنت بام، چې مسلمان ي په دې باور  زهکه نه، خو و مبرو او سياست مياست پوهي
په ) ج(په وحدانيت، ماليکو، اسماني کتابونو، د خدای) ج( چې د خدای،ول هغویله بلې خوا  .په هغې ايمان لري

ي ډول د ) ج(، بې له شکه به د خدایاستازو او د اخيرت د حساب او کتاب په ورځ ايمان لري ان د مخلوقاتو او په 
ورولو له وجې د خدای خپلو مؤمنو هېو ي او نور ) ج(ادوالو د وژلو او  ه له دغسې اعمالو الس بله قهره وډاري

  .واخلي
ي(!) رالمؤمنينخو امي انو او ) ج(نه له خدايه ، اخوند مال محمد عمر، چې کلونه کې ي او نه دهغه له بنده  ډاري

، بربادۍ اومخلوقاتو، د خپل هېواد اومؤمنو هېوادوالو  لې ده اوبدنام  تر پايه له دې کاره الس نه  تباه ته يې مال ت
و مغزو خو دې نتيجې ته رسېدلی شو، چې ددغه مال صاحب هم دين برباد شو او هم دنيا،  .اخلي په سالم فکر او س

ی  انهخو که س تي چې  له  مبه  او اوږدهددغه مال  وپو ه وي) »جهاد «د سر  صاحب به د مال   او؟علت به 
واب وايي) ج(رت په ورځ د خدایخآ ه  واب  نو،په وړاندې  ې ته زد فکر در واحتمًا به يې   د نوموړي مال دغه 

ي   : ، چېودري
ه قادر او عظمت ايمان لرم او باور مې دیستا په وحدانيت ! يا اهللا ولو مخلوقاتو خالق او په هر  ې، ستا ې، چې ته د 

م او همدا ستا د ه   نيوالي بيا ترچ له هماغه کو  رضا د حصول لپاره مېله قهر او غضبه ډارې ول عمر په  مر
  ...ر ک ېکې ت(!) جهاد

ې، ست!  لويه خدايه ه چې دې ماته  الس او پ ن يلکه  ې او غوږونه  سر او تنه راک ه دې  فکرر  ، ، همدا رن
ي خيال  او ده، زړه مې هوسيليدله او مرتبه  مقام د اعزاز مې او له دې کبله کله چېوو ، هوس او غريزه هم راک
م لوړې ، چې زه هم د اعزاز او احترام تل مېغو   ...درجې ته ورسې

ې زما مور او پالر ساده کليوال وو او په هغو چارو نه پوهېدل، چې ماته يې د!  زما ربه ې و ۍ  د   معاصرې ن
وولې  مناسبه   الر او ليکه ، مستقله اوخپله ،کومه بله ې هر چا خپله، کور او ماحول ک ،زموږ  په کلي  . وایرا 

و له شامته د کتابونو په اوږدو قصو چندان نه پوهېدم، د ضرورت يا خپله الر نيولې وه ، او زه چې د کمو زده ک
اغلی استاد  »جهاد « دزموږ، چې کلونه مخکې ه مخې په هماغه الر وربرابر شوم ل تصادف نامتو استادان، 

اغلی استادپروفيسور ب اغلیرهان الدين رباني،   استاد پروفيسور صبغت اهللا  پروفيسور عبدالرسول سياف، 
اغلی استاد اغلی استاد  مجددی،  لبدين حکمتيار،  اغلی استاد  احمد شاه مهندسانجنير  عبدالعلي مزاري، مسعود، 

اغلی يالن استاداغلی استاد عبدالکريم خليلي،  اغلی اسي پير صاحب  اغلی استاد قانوني ،  او تاد مارشال فهيم، 
اغلي نور ه  پو، اول د شورويانه شوهږد هم پسې او الره جهادد خو .  جهادي  مشران او قوماندانان ورباندې تللي وو 

و پر ضد جهاد  خپل  خپل د هر چا... او نور جهادونه ... نور  او ... وړاندې جهاد، بيا په خپل من کې جهاد، بيا د نا
ه فکر کوي، چېکار دی ن ه ليدلې  د جهاد په باره کې  ې  نامه تر شا هر ډول ، چې ددغهوه، خو ما په کې دغه 

ېدی له برکته پ او عفوه ک  »جهاد« او بس هر  دې چې زړه غواړي د، چور، غال، قتل  جنايت،شرارت، رذالت
  !شي

  استادان د  پيسو،  دولت، اعزاز  او جالل »جهاد«د جهاد په اوږدو کې داسې وخت راغی، چې زموږ د! پاکه خدايه
خاوندان شول، د هېواد منتخب ولسمشر به د هېواد سرنوشت جوړونکې مسئلې د همدغو جهادي مشرانو او قومندانانو 

ه دي، چې کلونه . په عقل، مصلحت، او مشوره حلولې ه نشته، يوازې هغه  ناهونو او ثوابونو کې کوم نوي  زما په 
ي مې له دغو استادانومخکې  خه زده ک ي  او د همدوی وی ميراث راپاتې ، ماته د همدوو  ه په  مې  کارونهک ل 
مبه کم عقل زياته  ي ديتکراراو سر اعزاز او  ، مقام، زور،تل مې د خپلو استادانو په شان د شتمنغو. .. ک

ي  سبا ته بل  منتخب جمهور رئيس راته وندېاحترام خاوند شم،  و او امريکا پر ضد د جهادي مشر خطاب وک د نا
  .او په پيسو، قدرت او اعزاز مې ونازوي

وې، په تا قسم دی!  لويه خدايه تيا خو تيا دي ته عادل يې، ر   ! ، چې دا ر
 

  پای


