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 ۱۳/۰۴/۲۰۱۶          آصفي خوشحال
 

 الیانبې خولې مږ د پاکستان سرزوري او زمو
 

افغان حکومت له پاکستاني دیني عالمانو غواړي، چې په افغانستان کې د 
جګړې د دوام د فتواګانو په ځای دې د سولې راوستلو لپاره هڅې 

په ولسمشرۍ ماڼۍ کې چارواکي وایي، چې د افغانستان او  .وکړي
ترهګرۍ ښکار دي؛ نو پکار ده، چې پاکستان دواړو هېوادونو خلک د 

افغان حکومت د  .پاکستاني عالمان د طالبانو له مالتړ الس واخلي
پاکستان له دیني عالمانو غواړي، چې په افغانستان کې د جګړې اور ته 

دا په داسې حال کې ده، چې تېره ورځ د  .له پوکي کولو ډډه وکړي
شرۍ د جمعیت علماء پاکستان د مشهور عالم موالنا سمیع الحق په م

اسالم ګوند یو لوړپوړي غړي او د خیبر پښتونخوا د څانګې مشر موالنا 
د دغه والیت په کرک سیمه کې د یوې غونډې پر مهال ویلي، چې د افغان طالبانو پر مالتړ ویاړي او له  هیوسف شا

  .دې وروسته به هم له دې ډلې سره خپل مالتړ ته دوام ورکړي
مالیان په افغانستان کې جګړه روا او په پاکستان کې  یچې د آی ایس آی په پیسو مست پاکستان دا لومړی ځل نه دی
بیالبیلو دیني عالمانو په افغانستان کې د جهاد فتواوې ورکړې دي. د  د پاکستان وړاندېله دې ناروا بولي بلکې 

یس پروفیسور ئمي ایالتي حز  رپاکستان د جمعیت العلماي اسالم ډلې مشر موالنافضل الرحمن، د جماعت اسال
موالنا سمیع الحق او نورو شیطاني مالیانو په وار وار په افغانستان کې جګړه روا او په پاکستان کې ناروا ابراهیم، 

 او حرامه بللې ده. 
 

 که د اسالم له نظره د جهاد فرضيت ته وګورو نو په څلورو حالتونو کې فرض دى:
 

کیږي: که د جهاد د فرضیت دغې شرط ته وي او اسالمي احکام او شریعت نه پلى  په خطر کېــ کله چې دین ۱
ځکه د پاکستان اساسي قانون انګریز وکتل شي نو له افغانستانه یي په پاکستان کې په فرضیت ښه اطالق کیدای شي. 

 جوړ کړی او اوس هم په پاکستاني محاکمو کې په انګریزي قانون پریکړې کیږي. 
غه شرط ته وکتل شي نو کیږي: که د جهاد د فرضیت دښکاره او ډله ییز فساد ترسره  په یوه سیمه کېکله چې ــ ۲

چې د الهور هیرا منډوي او د پاکستان زیاتره  فرضیت ښه اطالق کیدای شي ځکه له افغانستانه یي په پاکستان کې د
 ي چې حکومت یي پر سر ټیکس هم ټولوي.د پوهنتون لیلیې د اخالقي فساد باالخانې د او میلمستونونه، هوټلونه

غه شرط ته وکتل شي نو له افغانستانه که د جهاد د فرضیت د :تجاوز کوي په بل چا برناحقه ــ کله چې یو څوک۳
د سیمې پاکستان په ښکاره پر افغانستان، هندوستان او  ،چېفرضیت ښه اطالق کیدای شي ځکه  یي په پاکستان کې د
 لکو ښکاره تجاوز کوي او په کورنیو چارو کې یي السوهنې کوي.د نورو هیوادونو په خ

کله چې یو ظالم په خلکو ظلم کوي: که د جهاد د فرضیت داغه شرط ته وکتل شي نو له افغانستانه یي په پاکستان ــ ۴
ه بل او ظلم سارى پ بې انصافۍچې له پښتنو او بلوچو سره د پنجابیانو د  فرضیت ښه اطالق کیدای شي ځکه کې د

 ځاى کې نشته.
طالبان د هللا ج د رضا په خاطر د اسالم لپاره پاکستاني په ډاګه کیږي چې په افغانستان کې  پورته تحلیل ته په کتو

دلته مهمه دا نه ده چې پاکستاني عالمان  نه؛ بلکې د ډالرو په خاطر د آی ایس آی لپاره وینه تویوي او افغانان وژني.
ځکه پاکستان عالمان د خدای د رضا لپاره په  وا او په پاکستان کې ناروا بولي؛ولې په افغانستان کې جګړه ر

د مشرانو امر پر ځای کوي، د آی ایس په دستور فتواوې افغانستان کې د جهاد فتوا نه ورکوي بلکې د خپل هیواد 
اد د ملي ګټو د خوندیتو  په خاطر فتواوې ورکوي او ځانونه خپلو ملي ارزښتونو ته ژمن ورکوي، د خپل هیو

مهمه پوښتنه دا ده افغان عالمان ولې په پاکستان کې د جهاد فتوا نه ورکوي او ولې په افغانستان کې افغان  بولي. دلته
آیا د خپل هېواد او د او ډالره معاش اخلي؟ زمونږ د علماو شورا د څه لپاره ده او ولې په زره وژنه حرامه نه بولي؟

 مسلمانو په خیر فتوی نه شي ورکوالی؟
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بال دي، مپاکستاني مالیان په ملي روحیه ستوپیر دا دی  تر منځ د پاکستان د مالیانو اود افغانستان ږ په باور زمو
، خو ، ملي بیرغ او دولت ویاړيلومړیتوبونه پېژني، په خپل ملت، هېواد، پوځ او خپلې ملي ګټې، ملي څېرې هغوی

ږ موالیان بیا په کوچنیو مسایلو کې سره په خپل منځي اختالفاتو اخته دي. دوی پریږده چې د له بده مرغه چې زمو
نوروز د حراموالي فتوا ورکړي، دوی پریږده چې د دیموکراسۍ په خالف فتوا ورکړي او دوی پریږده چې په 

 و کې ونښلي او ملي مسایل ترې هیر شي.کوچنیو مسایلو کې په خپل منځون
له کوچنیو مسایلو  او هر افغان هر بل مذهبي مشرږ هر مال، عالم، طال ، یله چې زمود داسې یوې ورځې په ه

 ارزښتونه او ملي روحیه خپل لومړیتو  وګڼي. د هیواد ملي ګټی، مليرابهر او 
 

 پای
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