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 دازادی سازمان:ليکونکی 

 ٢٠١٣ سپتمبر ٢٨

 ايساف مفتي د
يس ئلی ربانی دمړني کليزي په ورځ  دافغانستان خاين حکومت يو مجلل پروګرام نيولی وو اوپروګرام کې رغدښا

الدين رباني اوسياف بيانيه ورکړه په ټولو بيانيو باندي تبصره نه کول غواړم  دربانی زوی صالح مھور کرزی،ج

يوازی دعبدالرسول سياف اوسنی عبدالرب رسول سياف په بياني باندي لنډه غوندي تبصره کول غواړم سياف په خپله 

په دې مانا چې طالبانو دربانی حکومت په مقابل کې  )دبغاوت کور(بيانيه کې وويل چې طالبانو حکومت دارلبغی وو 

  .بغاوت کړی وو اودربانی وژل داسالم له نظره ھيڅ دليل نشته که ھرچا وژلی ھغه به په جھنم کې وی 

زه له سياف څخه داپوښتنه کوم چې طالبانو حکومت دارلبغی وو اوسنی حکومت څه دی ؟ ددې په !لی لوستونکو غښا

  اتي دی ځکه چې دايساف مفتي دی ددې په مقابل کې څه نه وای اړه  مفتي بلکل چپ پ

مقدسه  اصال خبره دادی چې په يوه موضوع باندي بايد سرونه خالص کړو ھغه داچې جھاد په اسالمي اصطالح ،

ال دادی چې جھاد دظلم ؤطبقاتي جنګ دسوسياليزم په ژبه روااوجايز جنګونه دی خو س جګړه دبايبل په اصطالح کې ،

جھاد دظلم په مقابل کې روااوجايزه جګړه دی نه دی کفر په مقابل کې په يو   مقابل کې دی اوکه دکفر په مقابل کې؟په

معامالت ھم کولی شي که  ھدات اوقراردادونه ،دکافرو ھيوادونه سره تع اسالمي ھيواد کې کافر ھم ژوند کولی شي ،

ل خو ورته بلکل ناشونی وو خو داسي نه دی دھغه کافر په چيری دھرکافر په مقابل کې جګړه رواوی نو بيا اوسيد

يوه بجه  دشپي دولس ، په ناموس دې تجاوز وکړی ، مقابل کې جھاد روادی چې په مملکت دې تجاوز کړی وي ،

 وقاتلوا اوپه بنديانو درته جنسي تجاوزوکړي ځکه چې په قران کې وايې چې کورته درننوځي اوکوردې تالشي کړي ،

واقتلوھم حيث ثقفتموھم وأخرجوھم من حيث )  ١٩٠(هللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن هللا ال يحب المعتدين  في سبيل 

أخرجوكم والفتنة أشد من القتل وال تقاتلوھم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوھم كذلك جزاء 

وقاتلوھم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين  فإن انتھوا فال )  ١٩٢  (فإن انتھوا فإن هللا غفور رحيم)  ١٩١(الكافرين  

  (١٩٣(عدوان إال على الظالمين  

چاچې څرنګه يعني ) ١(ددې په تشريح کې تفسيرکبير وايې چې فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 

ازل شوی دی چې حضرت محمد په دفاعي حاالت سي ورسره وکړه اودغه ايات په اولو مرحلو کې نغدرسره کول ھما

کې وله دې وروسته بيا دجھاد اياتونه رانازل شوي دی نو طالبان ددغه نظريې له امله جنګ کوي چې امريکايانو په 

لی سياف دوی ته دپاکستان سپي وايې اوطالبان غخولي په سوک سميږي اوښاافغانستان تجاوز کړی دی نوکږي 

زه وايم چې دواړه رښتيا وايې ځکه چې طالبانو واږي دپاکستان سره دي په يوه تشه خيټه  .سياف ته ايساف وايې

 خو »سياف«باندي ساتي مال معتصم لږه سرغړونه تري وکړه په کراچي کې ورباندي حمله وکړه خو بچ شو 

  دی اوپه بل ځای کې وايې چې»ايساف«معلومه خبره دی چې بروزن 
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اوجھاد چې په اسالم کې جايز شوی دی دظلم اوتشدد دبندولو په ) ې جبراوزور نشته دیپه دين ک(ال اکراه فی الدين 

خاطر نه ددين دخپرولو په خاطر ددين دخپاريدو يوازي يوه الردی چې ھغه دعوت دی کله چې په اسالم کې جھاد 

 ) ٢(رواکيږي نودقريشو ظلم اوفتنه داوه چې په جبر اوزوريې ھرڅه فيصله کول غوښتل 

البان دپاکستان اوامريکا الس پوڅي درباني حکومت په مقابل کې راپورته کړای شول خو يوه انګيزه يې درلودله نو ط

دقومندانانو فرعونيت ھغه څه وو چې طالبانو  ھغه داوه چې درباني په دوره کې ظلم اوج ته رسيدلی وو بې امنی ،

 غوښتني نه ترسره کيدي نو طالبانو حکومت ته يې ھم ورته دپای ټکی کيښود کله چې دطالبانو په وجود کې دامريکا

 تيارو په ذريعه له منځه يوړ چې ھمدغه شمالي ټلوالي امريکايانو ته ويل چې دغه بمونه واړه دی »بي دوه پنځوس« د

لږ يې ورته غټ کړه خلک خپل دښمن وژني اسالم يوازي اله دی اويوازي داستاد سياف اله نه دی په دې کې ګلبدين 

طالبان ھم ځانونه شريک ګڼي اوحق يې ھم دی ځکه ډيري سړي وظيفي خوړلي دي  خو امريکايانو دطالبانو  ھسته او

ھمداسي ژوندی وساتله چې امريکايان له طالبانو څخه دفشار دالي په توګه کاراخلي ددې بيلګه داسي دی لکه يوچاته 

ه ولی شي اوکله سستولی شي نو اوسني حکومت دې په مری کې داعدام رسی اچولي وي کله دې چې خوښه شي کلک

اعدام رسی دی چې زياتره يې شمالي ټلوالي ته اچوي ځکه چې شمالي ټلواله په تاريخ کې د روسانو  له پاره طالبان د

غالمان پاتي شوي اوپښتانه دامريکايانو دطالبانو ددفتر خالصيدل ھم ددغه اعدامي رسی يوه نمونه دی چې شمالي 

نه مني خو چې دوی څومره زورونه کوي دغه رسی به ددوی په مريو کې نوره ھم کلکيږي سياف ھم ددغه ټلواله يې 

شمالي ټلوالي سره په تاريخ کې الندي باندي دی دومره ژور اختالفات لکه ګلبدين حکمتياريې چې ورسره لري سياف 

   حقيقت څه دی ؟اويې نه لري خو اساسي موضوع څه دی ؟ دسياف دفتو

 حکمتيار ګلبدين، سياف ، مالمعتصم په ټوليزه توګه دمالعمر پيروان، مالعمر، اساسي موضوع دادی چې طالب ،

افزيسيون ټول له يوې مرجعي اومنبع څخه حمايه کيږي اوتمويل کيږي چې ھغه منبع  اوسني دحکومت چارواکي ،

الونه ؤه يې کولی پاملرنه کړي وی نو ساجان خبروته چې طلوع تلويزيونه سرآغامريکا دی که تاسو دمالمعتصم 

داوسني حکومت ته که ھرڅه وايې خودوی ھم له دغه چارواکو ........درسره حل کيږی شمالي ټلواله ډبل عبدهللا او

نظام کې کارکوي اوبيا دانسانيت اوسړيتوب  څخه ښه نه دی ټول يوشان دي بڼي بدلي دي څوک چې په دغه مفسد ،

دی دروغجن دی خاينان دی ځکه چې په خاين نظام کې کارکړی دی يويې مخالف بل يې چيغي وھي دوی لفاظان 

  موافق کړی دی 

سياف ځانته برات ورکوي په ايات اواحاديث باندي خلک ځان خواته راکاږی اودغه دومره بيوقوف اواحمق قوم دی 

 داسالم له نظره نارواوو داھم چې ھري خبري ته چک چکي وھي اوهللا اکبر ناري وھي سياف وايې چې درباني وژل

خپل چاړه په اوبوکې ليدلي دی يوځل خو دطب محصلينو دده دترور بندوبس نيولی وو خو ھغوی ھم دده په مرګ کې 

ناتوانه شول ، دامنيت له خوا ونيول شول ځکه چې دسياف ږيره دطب محصلينو څخه ډيره لويه وه که لويه نه وايې 

 نه درلودی نو دامريکايانو په څير دسياف دکور کونج کونج به يې تالشي کړای وای خو اويا يې ږيره اوبريتونه بلکل

دطب محصلينو ږيره يې دسياف ږيری ته نه رسيده اوبريتونه يې ھم دامريکايانو په څير نوو نو ځکه ناکام شول اوپه 

  .ې په اړه يې ډير معلومات نه لرمنيټه باندي سياف باندي بيا انتخاري حمله کيده خو بياھم وساتل شو چ) ٩٢/ ۶/٣١(

سياف دناروا عملونو له پاره خپل وريره ممتاز ساتلی دی په ھغه باندي غير شرعي اوغير قانوني کارونه کوي دھغه 

په حق کې ھيڅ فتوانه ورکوي داسالم څخه يې چاړه جوړه کړي خپله خربوزي ورباندي خوري اودبل په ګيډه يې 

ومره ځمکي غصب کړي دي دافغانانو په وينو باندي بلډنګونه جوړکړل خو څوک يې ننباسي ځانته نه ګوري چې څ

   .مقابل ته نه راپورته کيږي چې دږيري ويښتان يې تارتار کړي اودبرکت له پاره يې په کورکې وساتي
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اف ورته سياف طالبانو ته باغيان وايې اوطالبان سياف ته مرتد وايې طالبان خودکش ته فدايان وايې سي! ليو غښا

مرداروايې دسياف له نظره د فدايانو ځای جھنم دی اودطالب له نظره جنت فردوس دی زه وايم دواړه سم دی ھم 

طالبانو کې انسانيت نشته اوھم په سياف دواړه دفيوډال اودفيوډال دمناسباتو نمايندګي کوي سياف يې په يو شکل 

 شکل داللي کوي چې دطالب په مقابل کې اياتونه کاروي ره په يوااوطالب په بل شکل خواوس سياف امريکا له پ

اوطالب دامريکا له پاره په بله بڼه داللي کوي چې دموجوده حکومت په مقابل کې راپورته کړی دی ،  خو يوه خبري 

څخه بايد سترګي پټي نه کړو ھغه داچې څوک  فدايې کوي دوی سره يوه نظريه دی سمه دی اوکه غلطه په دې باندي 

غږيږم خودې خپلي نظريې له پاره ځان قربان وي اوڅوک چې دخپلي نظريې له پاره ځان قرباني وي ھغې ته شھيد نه 

ډبل عبدهللا  کشاف، کرزی، ربانی ،  خودکش سره دجھاد نظريه دی چې دامريکايانو اوددوی تلي څټولکه سياف،.وايې

ې له خپل ځان څخه تيريږی خو خبره دادی چې سياف سره په مقابل کې پيل کړی اوپه دغه الرک.........مسلم يار، او ،

په اوسني وخت کې دخپلو پيسو اوځان ساتلو نظريه دی نودوزيرستانيانو ديو متل سره سم چې ماتي مې درپاتي چې 

نوره نه کړي ماتي رباني خو تل دشھادت چيغي وھلي خوشکر چې دامريکايانو له پاره يې ښه قرباني ورکړه اواوس 

کې دحورو اوغلمانو سره چک چکي وھي خو زه فکر کوم چې سياف دغه چک چکي  په خوب کې ھم نه دي به جنت 

ي نه ورکولي يا خدای ھم کوم الھام ورته نه دی کړی ھغه ھم تري خفه شوی دی اليدلي که ليدلي وايې نوبيا داسي فتو

فتواګاني صادره وي  نو بناء  خوشاله کيدوله پارهنودځان دپاتي کيدو دامريکا د...........نو ځکه دامريکايانو له پاره 

څوک چې دخپلي نظري سره سم عمل کوي اوځان قرباني کوي  له سياف څخه ډير شرافت لري ځکه چې دخپلي 

  نظريې سره سم عمل کوي نه دسياف په شان لکه يوشاعر وايې چې 

   واعظ اوپه مالکې لويه خدايهماته غواړي جنتونه اوپه ځان دې پيروزو نه دی        داڅه چل دی په

دسياف دږيري په يوه ويښته کې سلو نه زيات شيطانان حرکتونه کوي اوھغه شيطانان دسياف شاګردان دی له سياف 

 يادھماغه ديو متل -  عربان  يې ھم غولولي وو اوامريکايان ھم ځکه چې پغمان بروزن لغمان -څخه درس لولي 

ی خدای دې وکړي چې په اخرنی خبري سره لغمانيان اوپغمانيان خفه نشي مصداق شوه چې سل لغماني يو پغمان

  دخلکو خبره مې رانقل کړی دی اوبس نور کوم مقصد نه لرم  

  

  

........................................................  

  )٣٠٧(تفسير کبير جلد اول مخ)١(

  ٢۶٠-٢٩۵مخ ) ١(ټوک ) ترجمان القران(ازاد ابوالکالم احمد)٢(

 

 


