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 ۰۱/۰۶/۲۰۱۶          آصفي خوشحال
 

 کې هڅه په تودولو د جګړې د مالیان؛ پاکستاني
 

 وسله د موسس، دارلعلوم حقانیه مدرسې زېږې طالب د کې پاکستان په
 مشر ګوند افراطي اسالم علمای جمعیت د او پالر معنوي طالبانو والو

 د به الندې مشرۍ تر هللا هیبت مال د چې وایي الحق سمیع موالنا
 سمیع. شي خونړۍ او تېزه ال جګړه کې افغانستان په لوري له طالبانو
 چې کوي فکر چې څوک»ویلي کې مرکه په ته ورځپاڼې ډان الحق

 ژر لري، افکار دیني یوازې او دی مال یو صرف زاده اخوند هللا بتیه
 مهارت څومره کې قومانده په جګړې د طالبانو د دی چې شي پوی به

 «.لري
 په نور څېر په الرحمن فضل موالنا او الحق سمیع موالنا د پاکستان
 او آی ایس آی پاکستان د ممبره له اسالم د چې لري مالیان سلګونو

 په آی ایس آی د امکانات ټول ژوند د او تغذیه دوی د. کوي کار ته پوځ
 شبکې استخباراتي د پاکستان د مالیان ټول ډول دغه. برابریږي پیسو
 لخوا پاکستان د ورته چې څه هغه هر او دي کې انحصار په پوځ او

 بیا ارتباط او نوم خو کوي ترسره هماغه کیږي؛ ورکول دستور ورته
 بیا یې مالیان دغه او ده زیږنده آی ایس آی د پاکستان د طالبان وال وسله. ورکوي ته مسلمانیت او مذهب اسالم،
 دستور په او وایي لبیک څخه تعقل او فکر له پرته ورته هم دوی نو کیږي امر ورته لخوا پیر د چې څه. دي پیران
 .کوي ترسره کې افغانستان په کړنې ضد اسالم او ناروا هره یې
 موسس چې دی دارالعلوم حقانیه د یې یوه چې دي کارخانې زیږونې ترهګر د هم مدرسې دینې نوم په تش پاکستان د

 چې پوهیږي نه دې په کوونکي زده ابتدایې کې مدرسو دې په. دی الحق سمیع موالنا پالر معنوي طالبانو د هم یې
 د جنګیالي تمېدونکي نه اسالم د دغه چې دي څوک او لوبوي ږمو څوک اخلي، کار ډول څه څخه ږمو له څوک
 کاروي؟ خالف په اسالم

 او روا توینه وینه کې افغانستان په دلته یې تل او لري نیت بد اړوند افغانستان د تل مالیان پاکستاني آی ایس آی د
 ورکړې فتواوې وژنې افغان د ځلي څو څو، په کې تیر په دوی. دی بللی ناروا او حرام کې پاکستان په او بللی جهاد
 اسالمي جماعت د الرحمن، موالنافضل مشر ډلې اسالم العلماي جمعیت د پاکستان د لکه مالیانو افراطي دغو. دي

 جګړه کې افغانستان په وار وار په مالیانو شیطاني نورو او الحق سمیع موالنا ابراهیم، پروفیسور یسئر حزب ایالتي
 .ده بللې حرامه او ناروا کې پاکستان په او روا
 دغې پاکستان د نو دی خوښی سوله او خویه نرم هللا هبت مال مشر نوی طالبانو د کیږي ویل کې وروستیو په اوس

 خاطر په لوړولو د مورال د دوی د او هڅونې طالبانو د ته جګړې کې افغانستان په الحق سمیع مال افراطي
 خونړۍ او تېزه ال جګړه کې افغانستان په لوري له طالبانو د به الندې مشرۍ تر هللا هبت مال د چې کړې وړاندوینه

 افکار دیني یوازې او دی مال یو صرف زاده اخوند هللا هبت چې کوي فکر چې څوک» کړې زیاته الحق سمیع. شي
  «.لري مهارت څومره کې قومانده په جګړې د طالبانو د دی چې شي پوی به ژر لري،

 یادې الحق سمیع. ده آی ایس آی د ژبه یې کې خوله په خو خپله یې خوله چې کیږي ډاګه په څرګندونو له موالنا د
 هللا هبت مال مشر نوي د طالبانو د ځکه دي کړي دستور په آی ایس آی د یې حتما   بلکې نه سر خپل په څرګندونې

 بیا ځل یو طالبان ښایي کیدو ټاکل په دې د او دی شخصیت خوښی سوله د او عالم مزاجه، نر چې کیږي ویل اړوند
 د او واخلي زور جګړه کې افغانستان په چې لپاره دې د آی ایس آی خو وښایي چمووالی ته خبرو مخامخ سولې د

 سولې د څو هڅوي یې مشر نوی او ورکوي ډاډ ته طالبانو خوله په الحق سمیع موالنا د کړي؛ لوړ مورال طالبانو
 .کړي تعقیب الر جګړې د ځای پر
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 څلور سولې افغان د منځګړیتوب په پاکستان او چین امریکا، افغانستان، د ډول مستقیم غیر په راز همدا نوموړي
 غوره دې الر جګړې د او دي ګټې بې خبرې سولې د چې ویلي یې ته طالبانو او ده کړې اشاره هم ته خبرو اړخیزو
 یو له طالبانو د به کې نهایت په او و قتل یو وژنه منصور محمد اختر مال د چې دی دا حقیقت» ویلي نوموړي. کړي
 دلته.«  دي ګټې بې خبرې او سوله سره امریکا له چې کړي پوی دې په به طالبان او وکړي مرسته سره کېدو الس
 او ولس څخه خبرو کیدونکو احتمالي راتلونکو له سولې د او غونډو اړخیزو څلور د چې غواړي الحق سمیع موالنا
 یې ډګر او وشیندي پطرول اور په جګړې د کې افغانستان په چې غواړي بیا ځل یو نوموړی. کړي ناهیلې طالبانو

 .کړي پراخ ال
 پای
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