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عمر تر ټولو ښه مجاهدین  محمد جنرال عبدالرازق: مال دادهللا او مال
 ې یې نه وې کړېول چې هېڅ غالو

 

پوځي  د کندهار د امنیې قوماندان او د سیمې بانفوذه
جنرال عبدالرازق د شمال ټلوالې د سرسخت  مشر

پلوي استاد عبدالرب رسول سیاف د تېرې ورځې د 
 څرګندونو په وړاندې توند غبرګون وښود.

ویل کیږي چې ښاغلي سیاف تېره ورځ د جمعیت 
اسالمي د وژل شوي مشر برهان الدین رباني د تلین 
په مراسمو کې خبرې کولې چې د نورو تر څنګ یې 

له حکومت نه دا غوښتنه وکړه چې د مجاهدینو د 
 مشرانو په نامه دې دولتي مډالونه راوباسي.

 
 استاد عبدالرب رسول سیاف

بدالرازق وایي چې سیاف دې د افغانستان هغه خلک په یوه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ښاغلی ع
چې له السه یې افغانستان په ټوټو وېشل شوی وو له احمدشاه بابا، میرویس نیکه، وزیراکبرخان، میرمسجدي خان او 

زه له استاد سیاف او نورو هغو چې ځانونه جهادي »نورو ملي مشرانو سره نه برابروي. جنرال رازق وایي، 
ښتنه کوم چې خپل غله دې د دغه هېواد له پخوانیو ملي مشرانو سره نه برابروي، غازي امان هللا مشران ګڼي، غو

خان دا هېواد له بهرني استعماره خالص کړى، احمدشاه بابا او میرویس نیکه د دغه هېواد جوړوونکي وو او 
 «لومړنۍ خښته یې هم دوى ایښې ده.

، وزیر محمداکبر خان، میر مسجدي خان او لسګونه نور ملي مشران غازي امان هللا خان جنرال عبدالرازق وایي،
ایا دوى غواړي چې دولتي مډالونه دې د زرداد،  باید د پنځو ورځو له نا اهله کسانو سره برابر نه شي. هغه وویل،

قلم، توپان او نورو هغو په نومونونو ونومول شي چا چې د 
 جهاد په نوم جنایتونه کړي؟

 
 مال محمدعمر مجاهد

جنرال په خپلو خبرو کې مخکې ځي او وایي چې د جهاد او 
مقاومت په نامه د ده او هغه نومونه، ستاینې او درناوی د 

ولس لپاره د منلو وړ نه دی، جهاد ولس کړی دی او که نه بیا 
و ښه جهاد مال دادهللا او مالعمر کړی دی چې مال خو تر ټول

دادهللا په کې خپلې دواړه پښې له السه ورکړې. ښاغلی رازق 
که خبره د جهاد وي، نو بیا خو مال دادهللا ښه مجاهد »وایي، 

و چې په دې الره کې یې خپلې پښې له السه ورکړې وې، مال 
د شته، عمر ښه مجاهد و چې دلته یې نه ځمکې او نه جایدا

هغه چې د جهاد او مقاومت شعار ورکوي، په زرګونو جریبه 
ځمکې یې الندې کړې دي، په لسګونو ماڼۍ یې جوړې کړې 

 «دي، ایا دوى د چور او چپاول لپاره جهاد کړى و؟
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که خبره د جهاد وي، نو بیا خو مال عمر تر ټولو ښه مجاهد و چې دا هېواد یې د دوى له »ښاغلی رازق زیاتوي، 
ه خالص کړ، دا هېواد یې له ملک الطوایفي خالص کړ چې په هره سیمه کې څو څو حکومتونه وو، هغه مهال شر

 «زه هم د شر او فساد په همدې اداره کې وم، خو اوس پښېمانه یم او وایم چې ما بد کار کړى دى.
غانستان ځمکنۍ بشپړتیا ګواښي جنرال عبدالرازق د شمال ټلوالې د پاتې شونو په هکله چې په ډېرو مواردو کې د اف

موږ د شل کاله مخکې افغانستان نه غواړو او نه دې هغوى هغه خوبونه ویني، تېر ځل خو هغوى دا موقع »وایي، 
 «ترالسه کړه چې تر کوالب او مشهده ورسېدل، خو دا ځل به هغه حالت هم نه وي.

 
 

 
 

 مال دادهللا
ویل کیږی چې د قوماندان احمدشاه مسعود او د ارواښاد برهان الدین 

رباني تر مشرۍ الندې د نظار شورا او جمعیت اسالمي د ملېشو 
کال راهیسې په سلګونو او زرګونو میلیونه ډالر  ۲۰۰۱قوماندانانو له 

مرستې چې د غربي هېوادونو له خوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره 
چپاول کړې، او د دې تر څنګ یې د افغانستان د وروستیو  کېدلې چور او

لسیزو د جنجالي څېرې او جنایتکار احمدشاه مسعود لپاره د ملي قهرمان 
 او د برهان الدین رباني لپاره د سولې د قهرمان القاب ترالسه کړل.

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.taand.com/wp-content/uploads/2016/10/دادالله.gif

