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 الح الدین سعیدیص

 
۱۸/۰۱/۲۰۱۹ 

  

 !د کابل د حاکمیت ضدجګړې مبرر
 

شمول د جناب عبدالرب رسول الحق په  ، موالنا سمیعد مال فضل الرحمن د مجاهدینو ټولو مفتیانو، د طالب مفتیانو

ورکوي چې یوه برخه د جهاد د وایي او فتوی آواز  خبره صادق مسلمان په یواو د .... سره سره او هر با سیاف

خوا  هوجوبیت او یا فرض عین هغه وخت واقع شي چې یو مسلمان هېواد یا وطن د غیر مسلمان هېواد او یا هېواد ل

اشغال شي. دمسلمان هېواد واک، ځمکه او فضا د کفري او غیر اسالمي هېواد حاکمیت الندې راشي. کفریي هېواد په 

  .ري او خپل اقتدار چلويکې زندانونه ل اسالمي هېواد

  .د همدې فتوی پر بنیاد والړ وهجهاد د افغانستان د تصرف په وخت د روسانو سره 

  .مړ دې کړ غازي، مړ یې کړې شهید او جنت دې ځای

وایي سعودي او اسالمي هېوادو کې هم کفري عسکر شته او د پاکستان اصلي حاکمانو د جنرال ضیاالحق نه تر دا نننه 

احل شریفه همدا نن د انسانانو او مسلمانانو په وژنه بوخت دي. وایي جنرال ضیاء الحق په اردن کې د پېسو او تر ر

  مسلمان عرب ووژل چې اسرائیلو نه وه وژلي او دا او هغه بې ربطه دالیلدومره فلسطیني  مقابل کې

 نو زه څه ویل غواړم؟

تر اوسه هم د خپلې مور سپارښت له یاده نه دی وتی: بچیم وطنت  که افغاني االصله جناب خلیلزاد ته ویل غواړم که ال

  !را فراموش نه کنی

دمت او وطن خکه ترامپ پر خپل انتخاباتی تعهد والړ دی. که رئیس جمهور غني او داګتر عبدهللا عبدهللا افغانستان ته 

  .غواړي او اسالم ته خدمت غواړيته سوله 

الدین ربانی او د وطن کار فهمه او صالح عناصر دی وطن ته امن او امان غواړي که جناب ګلبدین حکمتیار او صالح 

نو د افغانستان دا ټول دې الس ورکړی چې په هغه صورت کې د طالب سره یو ځای او بې له طالبه د پاکستان او 

  .سوله او استقرار راشي ایران د مخالفت سره سره دې وطن کې، افغانی

  !کېدای شيدا ممکن کار دی او دا 

  څنګه؟

  .د طالب سره او یا پرته له طالبه افغانستان کې د ریاست جمهوري شفاف انتخابات کول په کار دي
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د یوکال په موده کې د افغانستان هوایي، کوماندو او استخباراتی ځواکونه دوچند کول په کار او په همدې یو کال  کې 

 .کر او اعزاز سره ایستل په کار ديد افغانستان نه ټول د کفري هېوادو عسکر د تش

امریکه افغان لوري ته چې هغه  مالی او معنوی مصارف تر نننه کول او پر خپلو پوځیانو مصرفول تر پېنځو کلو 

پورې ادامه ورکړي. د خپلو وینو او ځوانانو د وینو تویولو زمونږ لپاره ترې مننه وشي، نور یې نه غواړو چې دلته 

 .وینې تویې کړيزمونږ لپاره خپلې 

ډول ممکنه کودتا ته دې نه وویل شي او صرف په همدې خاطر دې د اسالمي هېوادو عساکر  د نړېوالو په تضمین هر

او پوځیان د  ایران، پاکستان او روس له عساکرو پرته د ملل متحد تر چوکاټ الندې ضربتي افغانستان ضد کودتایی 

چارې افغان لوري ته د بهرنیو پوځیانو له حضوره پرته وسپارل  شي. ایران او عساکر وساتل شي او نور دې تمامې 

  .پاکستان کې دې افغان دشمنه ښکاره او پټ مراکز بند او د ملل متحد تر نظره له مېنځه والړ شي

کې  افغانستان نو ته بیا هلته وګوره د افغان پوځي با موراله دفاع، د وطن او ناموس دفاع او د یاغي او باغي ټکونه او

  !امن او استقرار

  !دا ده د حل اساسي او ریښتینې الر

 !ډې را سره ومنهاو که بحث داسې وي چې طالبه افغانستان کې حاکمیت  درکوم خو یو درې امریکایي ا

  .افغانستانه سوله درکوم خو د افغانستان مېنځ کې پاکستاني سرحد ومنه او زما تابع شه

اوبه، لرګي، مرمر، معدن او فاطمیونو ته سرباز راکوه او... نو دا بیا سوله نه شي کېدای نو دا بیا سوله درکوم خو 

  .جنګ دی

افغان اولس یې جنګ کې هم وړي خو چې د دښمن د افغان ضد جهاد مبرر د پردو، کفري عساکرو  د فتوی مبرر بر 

  .طرفه شي

 !دهډه  پردې کار وکړو او دا ممکنه راځي په ګ

 و من هللا التوفیق  .مونږ د امریکې، روسانو ، نړۍ او په ځانګړ توګه د اسالمي هېوادو سره ښه اړیکې غواړو

 


