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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

 
 ۲۴/۰۶/۲۰۱۷          آصفيخوشحال 

 

 د مال هیبت متذبذبه دریځ؛
 

 (بل څخه مننهله جګړې اعالن او د له یو سره )
 

په داسې حال کې وسله والو طالبانو او داعش ترهګرو ډلو د روژې په روانه میاشت کې د افغان وژنې سیالۍ ترسره 
نور افغانان ټپیان کړي دي؛  ۷۱۳نه شهیدان او ت ۲۱۳ورځو کې یې  ۲۸کړه چې یواځې د روژې مبارکې میاشتې په 

د وسله والو طالبانو مشر مال هیبت هللا په خپل اختریز پیغام کې الهم په افغانستان کې د دوی د جګړې د تشدید او په 
پالزمېنه کابل کې د یوې نوې کورنۍ جګړې د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. مال هیبت هللا رسنیو ته په خپل استول 

 .اختریز پیغام کې ویلي؛ تر هغې به له جګړې الس وانخلي څو چې بهرنیان یې له هیواده د باندې وتلي نه وي شوي
دا په داسې حال کې ده چې پخپله مال هیبت په خپل همدې تازه اختریز پېغام کې په دې خوښې څرګنده کړې چې 

ي چې کوم نړیوال هیوادونه د طالبانو مالتړ کوي نړیوال د طالبانو مالتړ کوي. که څه هم د طالبانو مشر نه دي ویل
 .خو داسې ښکاري چې اشاره یې روسیې، چین او ایران هیوادونو ته وي

د طالبانو مشر ویلي، د اسالمي نظام په سیوري کي سوله، رښتینی امنیت او د هېوادوالو سوکالي یې اساسي اهداف 
ي او هر اړخیز ودانیز پرمختګ ته تعهد لري؛ د بیارغونې دي؛ دوى په کلک هوډ سره د خپل ولس اقتصادي، تعلیم

د چارو او پروسو هرکلی کوي او د خپلو ټاکلو اصولو او لوائحو په رڼا کې په دې برخه کې د هر راز فعالیتونو مالتړ 
 .او ساتنه خپله دنده بولي

خپل اساسي اهداف یادوي چې له  طالب مشر مال هیبت خان په داسې مهال سوله، امنیت ا و د هیوادوالو د سوکالي،
یوې خوا یې په همدې اختریز پیغام کې په افغانستان کې د خپلو جګړو د تشدید خبرداری ورکړی او له بلې خوا د 

تنه ټپیان شوي دي؛ مسولیت  ۶۰تنه شهیدان او څه د پاسه  ۳۷هلمند والیت د تیرې ورځې خونړي برید چې په کې 
 و پر غاړه اخیستی دی. له دې یوه ورځ وړاندې وسله والو د لوګر پر یوه جوماتیې په خپله وسله والو طالبان

په حمله کې د حزب اسالمي یو پخوانی قوماندان او دوه نور عام افغانان په شهادت ورسول. له هغې وړاندې په مې 
یولې. په ټوله کې تنو وینې وبه ۱۵۰میاشت کې یې په بلخ والیت کې د شاهین قول اردو په جومات کې د شاوخوا 

طالب په افغانستان کې د داسې یوې پلیتې جګړې ترسره کولو تاریخ تر شاه لري چې اسالم خو ال څه چې د نړۍ په 
 .هیڅ مذهب او قانون کې ورته جواز نه دی ورکړل شوی

ه او د خندا او د مال هیبت خان ډلې د طالب پخوانۍ جګړه په خپل ځای خو د مال هیبت اوسنی اختریز پیغام ډیر جالب
مسخری وړ دی. په اوسني پیغام کې یې هیڅ د نظر یووالی شتون نه لري او محتوا یې ضد او نقیض ده چې یوه 

 .پراګراف یې د بل پراګراف نهې ده
 

 :د مال هیبت خان د اختریز پیغام ضد او نقیض څرګندونې
 

 لومړی:
  

؛ تر هغې به له جګړې الس وانخلي څو چې بهرنیان د وسله وال طالب مشر مال هیبت په خپل اختریز پیغام کې ویلي
یې له هیواده د باندې وتلي نه وي. بل ځای یې بیا په دې خوښې څرګنده کړې چې نړیوال د طالبانو مالتړ کوي. که 
څه هم د طالبانو مشر نه دي ویلي چې کوم نړیوال هیوادونه د طالبانو مالتړ کوي خو داسې ښکاري چې اشاره یې 

ین او ایران هیوادونو ته ده. دلته اوس خلکو ته پوښتنه پیدا کیږي چې آیا نصرانیان )روسان( او امریکایان روسیې، چ
توپیر لري؟ آیا امریکا د مال هیبت د دین خالف او روسیه، چین او ایران یې د مذهب پیروان دي؟ آیا د روسانو او 

ریکا په وتلو به همدغه هیبت خېل طالبان افغانستان ته د روسانو چینایانو دوستي روا او د امریکایانو ناروا ده؟ آیا د ام
 د داخلېدو برابره نه کړي؟ آیا روسیه، چین او ایران د دین دوستان دي؟

زه د هیڅ کفري هیواد پلوی نه یم او نه یې ملګرتیا د افغانستان په ګټه بولم ځکه چی هیڅ کافر د مسلمان دوست نه 
 مال هیبتشي کیدای. خو دلته خبره د 
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

په متذبذبه دریځ کې ده چې له یوې خوا په افغانستان کې د بهرنیانو په مقابل کې د جګړې د دوام خبره کوي او له بلې 
 .خوا بیا له نورو بهرنیانو مننه کوي چې دوی سره مرسته کوي

 

 دویم:
  

، رښتینی امنیت او د هېوادوالو د طالبانو مشر مال هیب په اختریز پیغام کې ویلي، د اسالمي نظام په سیوري کي سوله
سوکالي یې اساسي اهداف دي، په داسې حال کې یواځې په مبارکه روژې میاشت کې د همدوی )طالبانو( او داعشیانو 

تنه نور مو ټپیان شول. مال هیبت او ډله یې په افغانستان  ۷۱۳تنه هیوادوال مو شهیدان او  ۲۱۳ترهګرو په بریدونو کې 
او امنیت خپل رښتیني اهداف بولي؟ په داسې حال کې چې د همدغو ترهګرو ډلو له لخوا مو کې کوم ډول سولې 

هیوادوال آن په مسجدونو کې هم خوندي نه دي؛ مال هیبت او ډله یې د کوم اسالمي نظام په سیوري کې سوله، رښتینی 
او رسول ص یې یادونه کړې او  امنیت او د هیوادوالو سوکالي خپل اساسي اهداف ګڼي؟ هغه اسالمي نظام چې قرآن

که هغه اسالمي نظام چې مال فضلو، موالنا سمیع الحق او د آی ایس آی بادارانو لخوا ورته جوړ شوی دی؟ د قراني 
 اسالمي نظام په کوم ځای کې ویل شوي چې په مسجد کې د رب په خپل بوخت مسلمان شهید کړه؟

لخوا خپور شوی اختریز پیغام په ټوله معنا د آی ایس آی لخوا  پس ویالی شو چې د طالب وسله وال مشر مال هیبت
او د طالب وسله وال د روسي، چینایې او ایراني بادار لخوا جوړ شوی پیغام دی چې له هیڅ اسالمي اصل سره اړخ 

د ولس نه لګوي او یوازې د دوی د سیاسي ګټو رانغاړلو لپاره ترتیب شوی دی. زمونږ غیور او د سیپڅلې عقیدې خاون
 .دې پرې نه دوکه کیږي

 

 پای
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