
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  دافغانستان دازادی سازمان: ليکونکی 

  ٢٠١۴ سپتمبر ١١
  

  دايساف مفتی له مفتی توب څخه منکر شو
  من اعان ظالما فھو ظالم

انستان دازادی سازمان دغو کاغذی مجاھدينو او ددغه دولت تلی څټو ګرانو لوستونکو تاسو په دې پوھيږی چې دافغ

اوددغه تلی څټو مخالفين دپاکستان تلي څټو ته ھيڅ عقيده نه لری يوازی غوږ پری شوی ورځ لمانځلو باندی  دايساف 

ی نه دی خو مفتی بيانيه مې اوريدله مفتی وويل چې زه مفتی نه يم يوازی دشريعت يو څو خبری تاسو ته اوروم مفت

 باندی شھرت دايساف مفتی يې سياففتوی ورکوی له فتوا ګيری ځکه انکار وکړ چې داھمدا دازادی سازمان وو چې 

ورکړ او فتوا ګيری څخه يې منکر کړ که خير وی داځل به يې له شريعت دڅو ټکو ذدکړو څخه ھم درته منکرکړم 

شي ځکه چې دده ګيره اودمزاری ګيره کې تشبه موجود دی اودھغه ورځي په تمه يم چې داھم دمزاری په شان مردار

 شريف رانقل کړ وٻې ويل چې ة کوم اودجواب غوښتونکی يم مفتی يو حديث دمشکوثلږ مکزه دمفتی په خبرو باندی 

مک کوی ھغه ھم ظالم دی خدای دغه وطن ددغه ظالمانو څخه پاک کړی اوڅوک چې طالبانوته دظالم سره کڅوک 

په تورو موټورو کې راوړي او دوی ته معاشونه ورکوی ددوی په مقابل کې ھم بايد مبارزه وشي ځای ورکوی او 

  .اوزه دمفتی ددغه خبرو سره بلکل موافق يم .اودغه جاسوسان له منځه يوسي 

ک م له امريکايانو سره چا کمن اعان ظالما فھو ظالملی ته په دونيا کې ترټولو غټ ظالم امريکا دی أراځو اساسی مس

يان په مياشت کې يو لک ډالر ئوکړ طالب ، شمالی ټلوالي اوتا؟ دامريکا تلی څټی څوک دی ؟ تا اوکه طالب؟ امريکا

ګ چې دظالم ملګرتيا کوی دخدای له رحمت څخه وڅاوکه مفتی صيب تاته ؟  درسترخوان چاته ورکوی؟  طالبانو ته ؟

ی؟ که دې امريکايی ډالروته دخدای رحمت وايی  دخدای رحمت څه ته واييسيافمحروم دی زه نه پوھيږم چې 

اوپاکستانی کلدارو اوايرانی تومنو ته لعنت واييی؟ نو په مقابل طرف کې امريکايی ډالرلعنت دی اوايرانی تومن 

ګيری ھم عضموګيری معلومه دی اود مخالفينو عضې اړه مفتی ھيڅ ونه ويل دمفتی مواوکلداری رحمت دی ؟ په د

نافق سياستمداردی داسی دی لکه ګيری ډيره ګونګه دی ځکه چې ھغه معضفتی په اړه دحکمتيار مود م معلومه دی خو

ی حسين احمد لعنتی او فصل الرحمان ډيزلی ځکه چې ھغه دمصر استادانو پرځای حسين احمد اوبابر شاګردی ضقا

لمانځي  کليوال ماليان چې ير منافقت له وجې دوه مخی مفتيان ورځ  ډ کړی دی اومسعود ھم دده ھم صنفی وو چې 

ګيری لری په خپله عضوی ځان له پاره يو موغپوليسو جنازه نه کوی ځکه چې ھ او اردو دطالبانو ملګرتيا کوی د

ګيری باندی کللک والړ دی اودتا په شان دچرګ لکی نه دی چې ھره خوا تاويږی راتاويږی که پرون دامريکا عضمو

روس په مقابل کې دجھاد اعالن  د رکوی خو دپاکستان تلی ځټی ھم وي ؟ اوملګری وی اونن ھم يی ځکه چې پيسی د

يی مانوسره خالفت وي مشر يې دمالعمر په شان حکړی وو که داسی يو اسالمی حکومت رامنځ ته شی چې په صحي
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 جھاد په يوه سترګه ړوند نه وی خو چې دې تا ګټي په کې خوندي نه وی دھغه اسالمی نظام په مقابل کې به ھم ته

 روس غالمی کوی طالب ھم غالم دی اوته ھم غالم يې اوپاکستان ھم غالم دی   او امريکا پرځای به د د اعالن وی او

ح ضوا دطالبانو له پاره دقطر دفتر پرانستل طالبانو غالمی دامريکا سره خبره .مرجع مو ھم يوه دی چې امريکا دی

شي کيدل يې اظھر من الشمس ثبوت دی خو تاسو دومره احمق ياستی کړه اوپنځو طالبان ديو امريکايی په بدل کې خو

چې دری واړه يې په جنګ اچولی ياستی تا ته په يوه شکل داحاديثو په تشريح پيسی درکوی طالبانو ته دجھاد ترعنوان 

سره لری نوره دری واړه يوشان ته يې خودغه الندی ورکوی اوپاکستان ته يې په بله بڼه ورکوي شکليات کې تفاوت 

اردو جنازه نه کوي ځکه چې ھغوی  احمق قوم به کله له خوبه راپاڅيږی دفيل په غوږونو کې ويده قوم دی ماليان د

ګيری کې دی ټول عضدواړه مسلمانان دی خو خبره په موھم شريعت ويلی دی احاديث يې ويلی دی اوتا ھم ويلی دی 

امريکا تا ساتي که امريکا نه وی بيا دې  پوليس او دا او نو خوارپړک مال څرنګه دتا جنازه وکړی ؟پغمان دی نيولی 

  .      ځان ګوره دګيری يو يو ويښته به دې پغمان خلک دبرکت له پاره تارتارکړي اوپه کورکې به يې کيږدی 

مال عزت ترکنټرول الندی دی دده  دمفتی  اومان ساحه ټوله غھم اشاره وکړه خو پمان واقعی ته غمفتی په بيانيه کې دپ

 له اجازی پرته څوک ميږی ته ھم ازارنشي ورکولی اودکابل ښاريان واييی چې ممتاز مفتی وراره په ساحه کې جرم د

کسان وواوھغه دری کسان چې تراوسه امنيتی ارګانونو السو ته نه دی ورغلی  ممتاز د  شريک دی اوممتازپه دې کې 

 له اجازی پرته مرغی ھم پر نه شي کولی اوپه دغه خبره باندی سيافاردان وو  دنوموړی په ساحه کې ددممتاز باډيګ

قرينه اودليل دادی چې دافغانستان دنافذه قوانينو په خالف يې دوسيه محکمی ته محول کړه بايد له دغو نيول شو کسانو 

 يې بايد کړي وايی نو په ھغه تحقيقاتو کې به څخه امنيت ملی سم تحقيقات کړی وای ال اقل ديرش ورځي تحقيقات

لو  دشرم پټوسياف دکرزیح شوی وای ضوډاکو څوک دی نو خبره به ډيره وامعلومه شوي وايی چې اصلی غل ا

 پری خبر کرزیره خالصه کړي کينی داسي پيښي ډير پيښيږی خو ژر ترژوع ضپرځای په دې تينګار وکړ چې مو

ه غير قانونی عمل ترسره کړ غ دکرزیساتو ټيتولو دايساف مفتی دپت ساتلو په خاطر ھم نه دی دکابل ښاريانو داحسا

خو څوک شته چې پوښتنه ترينه وکړي ؟  يو شاعر وايی چې دلته زورچليږی زر چليږی چل چليږی ــــــ پيره ھمدا 

رحمت څخه محروم اوپه  نو سياف په خپله دظالم مالتړ کوی اودمفتی په وينا دخدای .مسلمانی دی نورڅه نه چليږی

ډالروښه نازول کيږی نودخدای رحمت ته ھيڅ اړتيا نه  ليدل کيږی اونه يې ورته لری په حقيقت کې خدای ته ھم عقيده 

دين څخه يې ( نه لری بلکی داسالم په نوم باندی خلک غولوی اوحقانيت پټوی اوپه دې کې ګټی دی دمارکس وپه وينا

   .ه چې خپله پری چارګان اوخربوزی خوری اوزموږ ګيډی پری څيری کویاو تيره چاړ) امسا جوړه کړی دی

سياف دوکانديدانو ته وويل چې په دغو کسانو باندی رحم مه کوی جاسوسان بايد په نښه شي اوجزا ورکړل شي زه ھم 

دوی تلی څتي په ھمدې نظر يم چې په ظالمانو باندی رحم ھيڅ په کارنه دی طالب ھم ظالم دی امريکا ھم ظالم دی اود

 کې دومره غيرت وايی چې دغټ سيافکه ھغه طالب دی اوکه جھاديان دوی ھم ظالمان اوجاسوسان دی کاش چې په 

 ھم ويلی وايی چې ای قومه زه ھم سياف په شان يې ويلی وايې چې موږ دپاکستان سپي وو اورحيم وردګنزير خ

چې ھغه ) اسماعيل خان( ين چرګ داب برق پخوانی وزيردايساف مفتی يم  اول ما غر غره کړی اوبيا زما ملګری سپ

ت په ايساف أمشران خو دغه جر ايران سره ډيري نږدی اړيکی لري اوبيا دغه نوره جھادی اوکاغذی زمريان او د

  .بيث باندی ډير غږيدل نه دی پکار خنوره په دغه مفتی کې نشته دی  

خوت چاورته غوږ ونه نيوه چاپلوسي ھم وکړه خو کومه فال ھم سم ونه ) رت صيبضح(دخبرو په اخرکې فال ګير

پايله يې ورنکړه اوپه اخرکې خيری وکړی اوما ورباندی امين ووايه خو زما امين ھم نه قبليږی ځکه چې زه خدای له 

  .شي ...... ټولو انسانانو ښه پيژنم اوزما ډير نږدی انډيوال دی اوکله 
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ينځلو اوبه به دشفاء له پاره په ماشومانو څښلی اونن ورته چا غوږ نه فال ګير ھغه څوک وو چې ددوی دالسونو دو

نيوه ځکه چې دژوند ټول محور په اقتصاد کې دی چاچې غوږ ورته نه نيوه دھغوی ګټي په خطر کې وی اوچې پرون 

  يې مريدان وو په مريدی کې ګتي وي 

  واخردعوانا ان الحمد  

  تمت بالخير

 

  


