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 ؟ږيـښوونځي ولې نه مسلمانې دملح بې دینه او دا
 
 

لګیا دي ښوونځیو ته نصیحت کوي، ګواښونه ورته کوي،  يسرسپارل او نګانپت چې د اسالم لوشو کاله تڅلویښ
خو دا د کافر او بې دینه زامن هیڅکله   یې کوي ېلوټ ، پر توغندیو یې ولي ان لوټېيالوزو ړنګوي یې، په بمونو یې

په  وپتنګان اسالم د الرې داو ایمان نه راوړي.  يمسلیمانېږ پاتې، نه  له خپل عمله نه اوړي او بیا هم هماغسې بې دینه
په بمونو  ېلېس يبخار حضرت بالل او د سید جالل مرکز ښرنه کې د اپکتیک جهاد کې د هلل لسبی يف یو تازه او

ته د  وښووځی سره له دې چې دغو بې دینه .ېویشتل توغندي رپاداره یې  ېلېس د خواجه خېلو الوزولي او
الس واخلي خو دغو ښوونځیو ته چې خدای هدایت نه  يبیدین ورکړی و چې له یخبردار ځله وڅ څو وپتنګان اسالم

کړي  يجار جهاد پرې هلل لسبی يف اړ شول چې نپتنګا کې روان وو نو ځکه خو د اسالم د الرې رکف و کړی او په
  .عملو په سزا یې ورسوي يالحاد او د خپلو

+++   
  !ولوستون درنو

کالو راهیسې د افغانستان  وڅلویښت له دا مې هسې د زړه له درده د طنز په بڼه یو څه ولیکل خو رښتیا خبره داده چې
ګر ته خورا درانه او ډ پوهنیز د افغانستان کلونو تر بلې هر برخې وڅلویښت ښوونځي تر بریدونو الندې دي. په دغو

خو له  يبه یې تاوان پرې کو هڅونسل به یې ډېرې لسیزې احساس او هټکانون چې لواووښت نه جبرانېدونکي زیانونه
بلکې د  یاووښت او تېروتنه کې افغانستان ته يناخبر یاده ونه باسو چې دغه دروند زیان نه تصادفي توګه او نه هم په

 ۱۳۵۷د  رد خدای قه افغانستان رپ. کله چې یې او له وړاندې چمتو شوې کړنالرې له مخې اړول شوی دیوې منظم
له دې کرغېړنې  .هپیل شو يبدمرغ د افغان ولس هورسر دولګې پرې سور تاوون نازل شو او هنیټ ۷کال د غوایي پر 

لومړی د هېواد لوستو  وپرچمیان ولقیانخ برید الندې راغی. يترمرګون پاړکی تر ټولو لومړی لوستی مس سره پېښې
الندې کړل، څوک یې له  وترخاور وک ژونديڅاو پلمو یې لوستي کسان  ونوپه بېالبېلو نوم ،هراواخیست کسانو پسې

  .لیووړ له منځه وکړل او څوک یې په نورو بڼ لغلبی لغلبی ، څوک یې په ګولیولراوغورزو الوتکو
راغی له ناچارې ورځې یې وسلې ته الس او د سر خوندي کولو په موخه یې کله چې ولس له دغه حالته په تنګ 

ای دخته ناست ګاونډي پاکستان ته  وسروین . دغه وخت نو د افغانانو دهیووړ ګاونډیو هېوادو ته پنا
پخواني پالن سره سم د نورو  له خپل وسوزول د افغانستان ېګټن په عموق ېورغل له په الس وپاکستانیان ورکړه.
چې  يو ته یاد دکخل ټولو وهنیز ډګر ګوزارونو ته زور ورکړ. د هغه وختپ لومړی د افغانستان پر ګترڅن زیانونو

جنګ  دپرض حکومت و. په هره سیمه کې د هغه وخت لسوزو پر ضد پاڅون لومړی پیغام د ښوونځي مرژی د تره کي
له السه په تنګ راغلي وو خو جهاد بیا  مرژی . دا سمه ده چې افغانان دپیل شو وسوزېد یا جهاد د ښوونځي له

پرته د نورو پروژه او  دتردی دلته جهاد له دغه ځایه پیل شو چې دا له . له بده مرغهينه د لسوزو وونځيښ د
   خو افغانانو پردې خبره هغه د کندهاریانو خبره سر نه خالصولو. و پالن

د یوې رسنۍ په ګردي میز کې سوچ منکر شو چې  دی اوسقال مجاهنې یوه ورځ یو پخواد حیراني خبره خو داده چ
کار و چې د مجاهدینو  مرژی او نه یې دي وران کړي، بلکې دا د هغه وخت د يسوزول ښوونځي دوی نه دي

یوازې  ډلې نه یددو دغه سړي په دېره سپین سترګي دعوه وکړه چې لله پاره یې دغه ډول کارونه کو وبدول نوم
دوی دې په  ېګن بلکې جوړ کړي یې هم دي، خو ده کوم ځای ونه ښوده چې يسوزول ښوونځي نه دي

   جوړ کړی وي. یشوونځ کې
د روس  ېاو هغه دا چ هخوښه یې خپل يخوشالېږ دا خبره سپینه ووایو که څوک خپه کېږي یا ئځخو را

ته چوپړ،  وروسان شي لکه ظلم، یثابتېد سره دعوهپر سرالرو د بل هر ډول ناوړه عمل تر مرژی پلوه مرژی پلوه
او نورو غیر انساني او غیر اخالقي کړنو خو دا به انصاف نه وي چې څوک ووایي هغوی  ېن، وژهنپلور نوط
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په دې اړه هیڅوک سند نه شي وړاندې کولی خو عکس یې هغوی چې د پاکستان او ایران  ،يد يسوزول هم ښوونځي
، ښوونکو، زده کونکو او نورو بې ګناه لوستو کسانو وژلو له وسوزول ډول د ښوونځیو پروژې پلې کولې په هیڅ

   .یسپینول تورونو ځانونه، نه شي
کې  هازمنوین رکانکو وښوده چې ولې په يخواشین پردې مشر يجمعیت يپېژندل شو په یو واده کې یو مخکې هڅوکال

له کنځلې سره  فیض هللا جالل له ځنډ پرته او پوچ خولي ستمي يلنډپار ي؟ خوږکې بریالي نبدخشانیا شمېر لږ
هغه وخت دې چې د ولسوالۍ ښوونځي ته اور اچولو ولې دې دغه فکر نه کولو چې اوس  ،هکړ هورغبرګ مل

  .واړوله هخوات سر ټیټ واچولو او خبره یې بلې يجمعیت ښیې؟ يخواشین پرې
له زده کړو محرومول  هڅونسل او د افغانستان لسوزو وونځیود ښ انسان پوهېږي چې واال رضمس پر دې اوس هر

او ګوډاګیانو  تر ننه یې پر خپلو السپوڅو کاله وړاندې پیل او تڅلویښ بهرنیو استخباراتي شبکو زړه پروژه ده چې د
او مضره پروژه ده چې په افغانستان کې پلې کېږي. همدا اوس چې  هکپلې کوي. دا په رښتیا ترټولو خطرنا

یو نیم  کالو راهیسې له ۱۴له شاوخوا  کې والیتونو مرکزي، ختیځ، شمال ختیځ   ځختی لسوی لوېدیځ، لسوی ،لسوی په
یا یې دروازې د زده کونکو پرمخ تړلي او په دې سره هر کال زده کړو ته  يسوزېدل ډېر ښوونځي ویجاړ، زر

اړوي. دغه زیان همدا اوس هم  زیان یکلېدونکاټ ماشومان نالوستي پاتې کېږي، دغه قوم ته نه همیلیونون برابر
کاله وروسته به له داسې ناورین سره مخ شي چې دا کمزورې  وڅ که ولس خپله دغه بهیر ونه دروي احساسېږي خو

   ګوتې یې د لیکلو توان نه لري.
زره  ۲ه هر یو کې پ لرې نه، دغه درې ښوونځي چې همدا اوس په ښرنه کې ویجاړ کړای شوي که په منځنۍ کچه

چې که دغه ئ ته رسېږي اوس اټکل وکړ ۶۰۰۰زده کونکو شمېر  وښوونځی درې دزده کونکو زده کړې کولې نو 
د  زاغی زره کورنیو راتلونکې پر اوبو الهو شوه، همداسې یې ۶ د له زده کړو پاتې شي لومړی خو يکونک زره زده ۶

   !ئهم د دغه ولس پر برخلیک اټکل کړ والیت او
   .شي یاټکلېد له زده کړو پاتې شویو برخلیک ومیلیونون د واوس ن
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