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  اشرف غني
 

 سمیع الحق په نس کې درد جوړ کړی د موالنا
 

په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د اوولس کلنې جګړې وروسته دغې ډلې له افغان حکومت سره 
موقت درې ورځنی اوربند اعالن کړی او په بیساري توګه د افغان ولس او نړیوالو لخوا یې هرکلی شوی؛ د طالبانو 

یکه ده؛ مشر موالنا سمیع الحق ویلي چې په معنوي پالر او د حقانیه مدرسې چې ویل کیږي د طالب روزلو فابر
افغانستان کې روان جنګ جهاد دی او طالبان او پخواني مجاهدین دې الس یو کړي او د امریکا په خالف دې جهاد 

کوي او طالبان به له اوربند  نه ګټه اوربند منځ تر طالبانو او حکومت افغان د ته ادامه ورکړي. سمیع الحق ویلي
  جګړې شروع کړي. وروسته بېرته

د آی ایس آی ایجنټ او د طالبانو دغې معنوي پالر طالبانو ته د ولسمشر غني د سولې وړاندیزونه هم طالبانو ته یو 
ډول سیاسي جال یاد کړی چې په باور یې که طالبان د اشرف غني د سولې وړاندیز ومني او خبرو ته کیني نو 

 کړي. سمیع الحق ویلي امریکایان به یې ونیسي او بندیان به یې 
ا ونیسي یې به امریکایان واخلي، برخه کې مذاکراتو داسې په هغوی که چې ځکه کوي، پام دې غړي طالبانو د چې

تفاهم په سره ټولنې نړیوالې له یې وړاندیز سولې د ویلي حکومت افغان چې کې حال داسې په .کړي یې به بندیان و
پاسپور سیاسي یې به غړي کېږي، پېژندل رسمیت په توګه په ګوند سیاسي د طالبان یې به اساس په چې کړی کې 

  .پرانیزي دفتر لپاره ګوند خپل د به کې کابل په او کوي ترالسه ټونه
موالنا د افغانستان د زرګونو دینې عالمانو فتوا هم بې ارزښته او عالمان یې  د آی اېس آی له نطفې زیږېدلي دغې

 دوکه شوي بللي دي.
 

افغا په چې سره پام په ته فتوا او غونډې وروستۍ زروعلماوو ۳ نژدې د افغانستان د کې کابل په الحق سمیع موالنا
شو دوکه علما هغه چې وویل، وبلل، حرام جنګ ضد پر حکومت د افغانستان د او بریدونه ځانمرګي یې کې نستان

  سمېع الحق دغه ټولې څرګندونې له خیبر نیوز تلویزیون سره په ټلیفوني مرکه کې کړي دي. .ول ي
 

  څه شي د موالنا سمیع الحق په نس کې درد پیدا کړی دی؟
 

  د افغان حکومت درې بیساري کارونو د موالنا سمېع الحق په نس کې درد جوړ کړی دی.
له کابو دوه لسیزو وروسته د افغان حکومت او  لومړی؛ له موقت اوربند وروسته د اوږدمهالي اوربند لپاره هيلې:

طالبانو تر منځ موقت اوربند اعالن شوی چې په کور دننه او بهر له پراخ هرکلی سره مخ شوی دی. د امریکا په 
التړ اعالن کړی او په کور دننه د هر افغان لخوا له تود ګډون ګټو نورو هیوادونو او سازمانونو هم له دغه اوربند م

   هرکلي سره مخ شوی دی.
په درې میاشتني  اوربند له دغه تود هرکلي وروسته داسې هیلې راژوندۍ شوي چې ګویا دغه درې ورځنی کله چې

رکلی ولید نو دا یې د ولس لخوا د دوی له درې ورځني اوربند پراخ ه اوربند بدلیږي. ځکه وسله والو طالبانو چې
درک کړه چې دوی د ولس په منځ کې له ننه وروسته د ټوپک په زور نه بلکې په سیاسي مبارزې ښه ځای موندلی 

  شي نو یې احتمالي پرېکړه کړې چې اوربند وغځوي او له حکومت او امریکا سره د مخامخ خبرو زمینه برابره شي.
میاشتني اوربند او بیا له وسله والو طالبانو سره د مخامخ خبرو ته  اوس چې پاکستان دا حالت ولید چې خبره درې

تیاریږي نو یې له مذهبي خنجر استفاده وکړه او د دغې اوربند د تخریب لپاره یې موالنا سمیع الحق ته سپارښتنه 
ر وروسته هم وکړه. موالنا هم په پوره سپین سترګۍ یاد اوربند بې ګټې یاد کړی او طالبان یې هڅولي چې له اخت

 جګړې ته دوام ورکړي.
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  دویم؛ د عالمانو لخوا په افغانستان کې د طالبانو د جګړې حرام بلل:
 

یې همدا دی چې دغې جګړې ته د سیمه ایزه لوبغاړو لخوا مذهبي د افغانستان جګړه چې اوږده شوه یو لوی دلیل 
شوی او د یو افغان په وینې تویونې سره بل رنګ ورکول شوی دی. همیشه دلته افغان وژنې ته د جهاد نوم ورکړل 

افغان جنتي او غازي یاد شوی دی. خو په وروستیو کې کله چې په کابل کې څه کم درې زره دیني عالمانو د افغانستان 
د جګړې د حراموالي په اړه فتوا صادره کړه نو دلته یې د هر ترهګر لپاره د جګړې دلیل له منځه یوړ. پاکستان په 

شا وټپولو او رامخکې یې کړ چې دغه فتوا کمرنګه کړي او یو ځل بیا طالبانو ته  کې موالنا سمیع الحق پهدې وخت 
 داسې روحیه ورکړي چې ګویا دلته د دوی جګړه سپیڅلې ده او د هر افغان په وژلو دوی جنت ته داخلیږي.

 

  درېیم؛ وسله والو طالبانو ته ولسمشر غني د سولې وړاندیزونه:
 

ږي دلته پردۍ جګړه روانه ده او افغان حکومتونو هم په خپل وخت کې یوه اندازه هڅه کړې څو دغو جګړو کلونه کی
ته د حل الر پیدا کړي خو د سولې لپاره هیڅ داسې جامع وړاندیز نه کېدلو چې د طالبانو خوله بنده او د جګړې لپاره 

بې قید او شرطه سولې وړاندیز وکړ نو او ګڼ شمېر یې دلیل له منځه یوسي. خو کله چې ولسمشر غني طالبانو ته د 
نور امتیازاتو د ورکړې خبره یې وکړه نو بیا هم د طالبانو لپاره د جګړې دلیل له منځه والړ. له دې وروسته بیا هم 

د هڅو د تخریب هڅې یې شروع کړلې. اوس  د پاکستان نیت بد شولو او د افغان جګړې د ختمولو لپاره د اشرف غني
والناسمیع الحق وینا چې د اشرف غني د سولې وړاندیز ته د شک په سترګه ګوري او طالبانو ته اخطار ورکوي د م

چې که سوله وکړي نو امریکا به یې بندیان کړي؛ هدف یې همدا دی چې د اشرف غني د سولې هڅو ورته په نس 
  کې درد کړی دی.

 یپا
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