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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  
  

  رسوِل اِهللا وآِله وصحِبه ومن وااله بسِم اِهللا والحمُد ِهللا والصالُة والسالُم على
  .اهللا و برکاته و بعد لسالم علیکم ورحمةپه هر ای کې زما مسلمانو وروو ا 

شریکي د هغه ضررونو  غم په اول کې غوام په پاکستان کې خپلو وروو ته خپله
ته ئ په هکله واندې کم چې په پاکستان کې د وروستي سیالبونو له امله دو

خه غوام چې په مو يې رحم وکي، او زخمیانو ته یې  او اهللارسیدلی، 
او یره زیاته مو . له ورکيشفا ورکي، او کونو، یتیمانو، او زوریدلو ته یې بد

چې زه او نور وروه مې په پاکستان کې د خپلو خلکو په مین کې  تمنا دا وه
ن زمو او اهللا . ته مو د خپلې وسې مرستې او کومکونه کوالیئ وای، او دو

چې د روسانو په خالف د جهاد په وخت کې  په برخه کییرو ته دا شرف را
زمون یرو ته د  او اهللا . و سره مرسته او مدد کی ووومو خپلو افغاني ور

  .هراپه نصیب ک درجهد شهادت بیا  اوافغانستان په پاکه خاوره د جهاد عزت، 
دواه یې، هم د مرستې کولو او هم د   او ینې له مون داسې وو چې اهللا

کولو ور په نصیب کې وې لکه شهید ـ کما نحسبه ـ ابو عبدالرحمن  جهاد
پاکستاني  مزدورو لکرو او کنی رحمه اهللا کوم چې د عالمي صلیب د اجیر

  .فو په الس ووژل شو
 کشمیر او چې په افغانستان کې خپل دې کار ته په تمنا دا وهمو  زیات هیراو 

مر په پاکستاني حکومت کې خاين واکداران او پاکستان کې هم دوام ورکو، 
فویان د دې شرف حاصلولو مانع وریدل او ال هم مانع ري، چې په دې 

یب کې د لویو مجرمانو خدمت کی بتل ااو  ،په واشنن، لندنیې  ترتیب سره
  .وي
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ته دا خبره رنده کم  لو خلکواو دا خبره خوه م چې په پاکستان کې خپ

کې د پاکستاني حکومت د ناکام په مرسته کولو چې د سیالب پلو خلکو 
چوپه ئ مل په پاکستان کې د حاالتو د خرابوالي او فساد په مقابل کې د دوال

  .خوله پاتې کیدل دي
مصیبتونو خه په پاریس او لندن کې له  نو غل رئيس جمهور د خپلو خلکو له

مالونو  او هلته د یروعاليقو په جوولو باندې مصروف دی، ره د خپلو غرب س
مورو په رانیولو او د  لوکسو دهولونو په جوولو او  فاخرهد لویو  وپه خرول

  .دی او هم یې الس الندې منافق لکریان لیا دي هم ،په راولوئ هغو
و د زیانمن  دي تر ې یوې روپ ته ا او محتاج او په مقابل کې خلک هر

  .شویو خلکو مرسته پرې وکي
مزدور لکر د بارانونو اوسیالبونو په ایو کې د مرستې کولو په او او بیا غالم 

  .د کلیو په نولو لیا ديئ ای په قبایلو کې د مسلمانانو په وژلو او د هغو
د خلکو چوپ خوله  زمونپه پاکستان کې پدې فاسدو او فساد خورونکو باندې 

او همدا . د نه وردانولو یواینی المل دی مرستې ته دهغویئ د دو اتې کیدل،پ
  .په پاکستان باندې د مصیبتونو د راتللو سبب دی

د حاکمې طبقې لومنی هدف خو په خارجي  په حکومت او پاکستاني فو کې
او پاکستان او خلک ه الرو د خپلو حسابونو یرول دي،او داخلي بانکونو کې پ

او غوام چې خپل ان او په پاکستان . د هالکت کندو ته وغوریي دې یې
 ېد نه دزمون  یواې همدی  کې خپلو خلکو ته نصیحت وکم چې اهللا 

ضرر او نفع دتنها هغه وک دی چې  او همدیدی،  مصیبتونو لرې کوونکی
  .رسولو مالک دی

غوري چې په زاریو د وچې او لمدې له تیارو مو وک ژ: ووایه  :فرمایي اهللا 
یې پ پ رابولئ چې که له دې یې خالص کلو نو خامخا به له شکر 

ورته ووایه اهللا مو له هغې، او له بل هر کاو نه ساتي خو تاسو بیا . ویستونکو شو
 . هم شریکان ورسره نیسئ
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ووایه هغه په دې قادر دی چې له پاسه، یا له پو الندې مو کوم عذاب درباندې 

یا مو په  لو کې سره و کي اوینو ته د ینو نورو د عذاب خوند راولي، 
  . وروکي، ووره رنه آیاتونه راز راز بیانوو تر و دوئ وپوهییي

نو که په مون الزمه ده چې په مون د هر مصیبت د راتلو په وخت کې انونو 
 :فرمايي کوــ اهللاسره محاسبه و ناهونو او تیریو کې د هغې متوجه شو، او پهته 

قومونو ته رسوالن لیلي،  بیا مو هغوئ په کاوونو ) یرو(او له تا مخکې مو هم
نو کله چې زمون سختي .  او غمونو کې اخته کل چې عاجز سره غاه کیدي

پرې راغله ولې یې عاجزي ونه که، د دوئ خو زونه ال هم سخت شول او ه 
 لیې چې کول هماغه شیطان ورتهایسته ک.  

نو په پاکستان کې زمون په خلکو الزمه ده چې له خپل رب سره د خپلې رابطې 
  .اصالح وکي

  .او له هرې ناه خه چې کې وي د توبې کولو پوخ عزم او اراده وکي
  .او له شریعت او عقیدې خه د هر انحراف او کووالي خه پیمانه شي

رافاتو خه د یرو خلکو په مین کې د انحپه پاکستانیانو کې د اسالم له دایرې 
  .خوریدل هیچانه هم پ نه دي

  .و کې علمانیت او بې دیني خوره شوېد عقیدې په لحاظ یر
تونه دي چې د کور او ني عباداو اسالم ته په دې نظر وري چې دا صرف و ا

  .ه کار نشته عالوه مسجد له دیوالونو یې 
 عامکول نه  ته پناه ورول او صرف یو اهللا ته دعااو د یرو په مین کې قبرونو 

  .شوي
او حال . او له دې سره سره نور شرکونه او په دین کې نوې جوې کې خبرې 
ی، روزي رسوونکی، همدې ضرر رسوونکی، نفع رسوونک چې یو اهللا دا

او دایت کوونکې او مراه کوونکی دی، هژوندی کوونکی، مر ورکوونکی، 
  . بس
.  اهللا سره هیوک مه رابلئ) هلته( او داچې جوماتونه د اهللا دي، نو :فرمایي اهللا 

د هغه بللو ته پاید، ندې وو چې ) حضرت محمد ( او دا چې کله د اهللا بنده
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زه خو یواې خپل : ورته ووایه.  سر په سر هغه باندې ورولویي) پیریان(دوئ

زه تاسې ته نه د تاوان : ووایهورته . رب رابلم او بل هیوک نه ورسره شریکوم
او هیکله به پرته له هغه بل د پناه ای ونه . رسولو واک لرم او نه د خیر ې

  . مومم
  یو اهللا ه غوتنه درلوده نو صرف له او کله دې چې: فرمايي او رسول اهللا

  .نه یې غواه او کله دې چې مدد غوتلو نو یو اهللا خه یې غواه
، د احکامو نه خالف کول چې دي، نو پاکستانی حکومت لکرېاو د شریعت 

او امنیتي ارانونه يې د مسلمانانو مجاهدینو سره په جه کولو کې په افغانستان 
  .او پاکستان کې ه په زور کې لیا دي

او دا ول په دې ناه چې مجاهدین په پاکستان او افغانستان کې په اسالمي 
د صلیبي یرغلرو کافرو د حملې د مخنیوي له پاره په  خاوره او مقدساتو باندې

  .خالف جهاد او مقاومت کويئ او د هغو ،پو دریدلي
سختې ناه کې واقع  کر او امنیتي ادارې له ولو نه پهحکومت ل نو پاکستانی

  .شوي
یهودیان او نصرانیان ملري مه نیسئ، دوئ خپلو کې یو د ! اې مؤمنانو :فرمايي اهللا

ري دي، او له تاسو یې چې وک په ملرتیا نیسي نو هغه هم له دوئ شمیرل بل مل
  کیي بې شکه اهللا ظالم قوم ته هدایت نه کوي

یهودو او نصاراوو مرسته کوي د د  د مسلمانانو خالف چې هغه وک نو اهللا
سره ئ چا چې له هغو: فرمایي که اهللا . او نصرانیانو له لې رولي یهودیانو

  .ي وکوله نو یقینا دی هم له هغو خه دهدوست
چې د مؤمنانو خالف د کافرانو مرسته کولو سبب  د اخبره بیان کې، بیا اهللا  

هغې په له السه  د د دنیا په تلونکې فایدې باندې حریص دي، اوئ دا دی چې دو
  . ورکولو باندې ویره لري

وغي ده، په هغوئ  کې نو ته ورې چې د چا په زه کې نار :فرمايي نو اهللا 
راونه رسي، خو ) مصیبت اوحادثه(منې ترې وهي، وایي ویریو چې ه  پیه
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( له خپل لوري  کوم بری درته راولي یا ه بله خبره لرې نده چې اهللا 

  . نو بیا به په هغه چې په زونو کې یې پوي، پیمانه وي) رنده کي
کې  تد غضب نه په دنیا او آخر اهللامسلمانانو چې په خپل دین او د  اې هغو

  .په خالصون حریص یې
 اآیا د هغه دلیل باندې ل فکر وکی، کوم چې قرآن  ذکر کی،د منافقانو په 

عین هماغه دلیل نه ده کوم چې د پاکستاني حکومت لکرې او ارانونونه یې 
  .واندې کوي

او د پاکستان د رې چې مون په خپلو مصالحو د وی: دلیل دا نه دی ئآیا د دو
چې په پاکستان او افغانستان کې مسلمانان ووژنو،  یلېپتخبره  امصالحو په خاطر د

له خپلو  نوونوپه ملیئ و، کورونه یې وسوزوو، او د هغواو کلي یې وران ک
  .کورونو خه وشو

په دې انحراف کولو او په ئ نو بیا مبارکو آیاتونو دا خبره کاره کې چې دو
د ایمان دعوه ئ نو د دو خبره کاره شوه،ئ مؤمنانو ته د دوناه سره  دې لویې

  .اوس ورته ه ه نه رسوي
له ئ او دوعملونه ضایع شول، ئ او د دو ار که کلک قسمونه هم وخوري،

  .تاوان نه پرته بل ه الس ته نه شي راوالی
په ینه یې  آیا دا هماغه خلک دي چې: او بیا به مؤمنان وايي: فرمايي اهللا 

قسمونه کول چې مو له تاسې سره یو، اوس خو یې ول عملونه خوشې بابیزه 
  . تاواني شول) یر(والل او 

سلوب او یقیني رندوالي سره دا خبره دې نه وروسته مبارک آیتونه په قاطع ا 
او خپلو دوستانو ته عزت  د خپل دین نصرت کوونکو  بیانوي چې اهللا
  .ورکوونکی دی

د خپلو لکرو او نیکو بندانو په الس کوم چې  و د دې مرتدو ارتداد به اهللا ا
کوم چې د دمنانو له دمن او . د ده د رضا له پاره جهاد کوي له بیخه وباسي

په تاسو کې ! اې مؤمنانو :د مالمت کوونکو له مالمت خه نه ویریي، نو فرمايي
اهللا داسې خلک راولي چې اهللا ته  چې هروک له خپله دینه ورید نو ژر به
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ران وي او اهللا هغوئ ته ران وي، پر مؤمنانو به نرمي او په کافرانو به سختي 

. د اهللا په الر کې به جهاد کوي او د چا په اچولو نه به نه اریي. کوونکي وي
 ه شي ورکوي يې، او اهللا پوه د پراخدا نو د اهللا یو فضل دی چاته یې چې خو

  . ن دیت
چې د  :یت، د یو داسې قاعدې بنیاد ديهداد یو اهللا پرست او  نو بیا اهللا

د دین او د  مدد کول باید صرف د اهللا ئ مسلمانانو سره دوستي او د هغو
او . د سنتو په بنیاد او په اسالم او ایمان کې د خپلو روو له پاره وي رسول اهللا

د هغې لې خه دی چې غالب   اهللاوک چې دا کار کوي نو هغه یقینا د 
  .او کامیاب به وي

په حقیقت کې ستاسې ملری یوازې  هغه اهللا، رسول یې او  :فرمايي نو اهللا 
هغه مؤمنان دي چې لمونونه ترسره کوي او زکات ورکوي حال دا چې رکوع 

  .کوونکي وي
) شئ چې پوه دې(او وک چې اهللا، د هغه رسول او مؤمنانو سره دوستي کوي نو

  .همدغه د اهللا له برالسې کیدونکې ده
. کولو سره خبرداری ورکوي سره دوستيئ د کفارو د مرستې او هغو بیا اهللا 

اې  :فرمايي کوم خلک چې د اسالم په دین مسخرې او ملنې وهي ـ نو اهللا
هغه خلک په ملرتیا مه نیسئ چې ستاسو په دین ملنې او ساعت تیری ! مؤمنانو
دا که له هغو کسانو وي چې تاسو نه مخکې کتاب ورک شوی او که له کوي، 

  . مؤمنان یئ) ریتیني(او اهللا نه وارشئ که تاسو. نورو کافرانو
آيا د ناو واکونه کوم چې په پاکستان ري راري او د . نو سبحان اهللا

اد امداو  يد مرسته تائئ امنیتي واکونه د هغو حکومت لکرې او يپاکستان
  .کوي

 ته په کې په کاره په جریدو او  نبيچې آیا دا د هغو خلکو خه نه دي 
  .خپرندویو وسایلو کې بد رد ویل شوي

د  یې او آیا دا هغه خلک نه دي کوم چې په وانتنامو، عراق او نورو ایو کې
  .قرآن کریم سپکاوی کی
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د احکامو د نفاذ  چې د شریعت یې او آیا دا هغه پاکستاني واکونه نه دي کوم

و په هغه کې یې په ا. زاوهسویې مخالفت وکـ او الل مسجد یې ویجا ک، او و
  .او د هغې د رضا له پاره ونه وژل تامریکا ته د نزدیکزرونو شهیدان 

او آیا پاکستان هغه نه ده کوم چې یې خپرندویه وسایل، جریدې، کتابونه، او 
  .دي ، لغتوب او اخالقي فساد نه کلوناهونو کواعالنونه یې په کاره د 

آیا په پاکستان کې ول د هالکیدو اسباب لکه شراب کل، نشیي توکې 
  .ه نه دهرلمني خوبداستعمالول، لغتوب، بې پردي، قیمار، سود، او 

  بیرته راریدل نشته؟: نو آیا توبه کول نشته
ه پریودلو د مؤمنانو خواته د عقیدې په سهي کولو د ناهونو پ اهللاد نو آیا 
  .دوستي کولو او کافرانو سره په دمني کولو ورریدل نشته سره په

چې یوازې ناهارانو ته   په پاکستان کې زما وروو په دې پوه شی چې اهللا 
په کو راضي او چپ ئ بلکې هغو ته ېې هم ورکوي چې د دو. سزا نه ورکوي

په السونو، ژبو، او  او له بدیو خهاو هغو ته یې د نیکو امر پاتې شوي وي، 
او یوازې هغو ته به نجات وي کوم چې له بدیو منعه . زونو منعه نه وي کي

او د هغه کلي په هکله یې وپوته چې د سمندر په  :فرمايي اهللا. کول کوي
غاه ؤ هغه مهאل چې د خالي په ور به ورته مایان رند راتلل او چې د خالي 

نه به ورته راتلل، همداسې يې ازمیو، په دې چې سرغونه یې  ور به نه وه،
د ه له پاره داسې خلکو ته نصیحت : او کله چې یوې لې يې وویل.  کوله

کوئ چې اهللا یې تباه کوونکی یا سخت عذاب ورکونکی دی، هغوئ  ورته 
. ستاسو رب ته د عذر پیدا کولو دپاره  او دا چې ايي دوئ هم وویریي: وویل

و کله یې چې هغه نصیحت هیر ک چې یادونه یې ورته شوې وه نو بیا مو هغه ن
کسان خالص کل چې له بدو یې منع کول او چاچې ظلم کی ؤ هغوئ سخت 

  . عذاب راونیول، په دې چې سر غونه یې کوله
او نور یې . یوازې هغو ته نجات ورک چې له بدیو یې خلک رارول نو اهللا

  .ه کلپه سخت عذاب اخت



 9 |                                            )شيخ ايمن الظواهرى( یبیانمات شوي صل او امت یالیبر
دا قول لولی  چې تاسو د اهللا :چې فرمایي نه روایت شوی له ابوبکر صدیق

د خپلو انو غم کوئ، د بل چا بې الرې توب کوم ! ای مؤمنانو :چې فرمایي
  .تاوان نه درته کوي خو چې خپله پر سمه الر یاست

و کله چې خلک ظالم ووري ا: چې فرمايي. خه اوریدلي  او ما له رسول اهللا
  .به ولو ته عذاب ورکي  نیسي اهللا د هغه السونه ونه

په افغانستان او پاکستان کې د نني  کله چې! کې زما مسلمانانو ورووپه پاکستان 
صلیبي جې مجرمان زمون او ستاسو په مین کې د دې مانع شوي چې ستاسو 

  .سره د مرستې سعادت حاصل کو
ته د رحمت او د وي یکي او دزمون غمشکر روهنو په پاکستان کې دې زمون و

  .لرې کولو دعاانې قبولې کيد غم  مصیبت او
  .مقصود ده په هر حال کې  او یوازې اهللا

په هر ای کې مسلمان  نه وروسته، او کشری د غمته پلو وروو او پاکستاني خ
ې لامت ته دا وریادوم چې په دې ورو کې په مون باندې د صلیبي معاصرې حم

کومه چې په افغانستان کې په امارت اسالمي له شروع خه نهه کاله تیریي، 
  .د دې حملې پیل شوی ووباندې 

په حکم په افغانستان کې د مال عمر   زه نه غوام چې په خپلو خبروکې د اهللا
حفظه اهللا په مشر د امارت اسالمي د مجاهدینو راندې کامیابي او سوبې یادې 

  .کم
باندې ور په فضل دوست او دشمن دواو   غه خبره ده چې د اهللادا ه که

تر دې چې د . اتفاق کی، او هیوک د دې کامیاب په راتلو کې شک نه کوي
 ر خبره صرف په دې کې ده چې دا صلیبي اتحاد هم دا مني امریکا په مشرم

  .او رنه ويکله  به 
ې ته زه نه غوام چې کې ندې فتحپه حکم سره په افغانستان   زه وایم د اهللا 
له هغو درسونو او  بلکې ه چې زه غوام چې ویې وایم هغه عبارت اشاره وکم

د مزدورانو په مقابل کې د دې ئ کوم چې د صلیبیانو او د هغو عبرتونو خه دي
  .نهه کلن جې تجربې یې له ان سره لري
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بیا تر مغرب اسالمي پورې  کوم چې ول عالم اسالم کې د خراسان خه رانیولې

  .یانو د کور په دننه کې هم روان ديحتی چې د غرب
مسلمانه خاوره د غربي تیري سره چې د عقیدې له پلوه بې  پهزه مان کوم چې  

د مخامخ کیدو هغه  دینه او د صلیبیت په لحاظ بې بندوباره ده دې نهه کلنې جې
  .ل کخوتونه رند او سره جالدوه طریقې او 

د جهاد د سنرونو ثابت پاتې کیدلو او د اسالم د لمنه ولو او د : خوتاول 
چې د عقیدې په اصولو یې ان . هغه د شعایرو خه دفاع کولو خوت وو

  په هغو دشاکیدو  پابند کی، او له خپلو عقایدو، اصولو او ارزتونو خه د نه په 
  .خوت تیریدلو او نه صلحې کولو ،کولو نه سازش
ته د   په درلودلو سره اهللا ئ توې او کم تیار ې، کماسبابو وکم واو د خپل

نزدې کیدلو له پاره او د هغه په مرسته او په مکه کې د بر السي کولو په 
په  کوونکو صلیبیانو په مقابل کې د اهللا  د تیري سره وعدې د باور په درلودلو

  .لو خوتباندې مخامخ کیدلو کې د ورید توکل
ي پورې د مجاهدینو خوت او د هر هغه چا اسالم او دا له خراسانه بیا تر مغربې

  .سره یې مرسته او نصرت کیئ چې دو
 ،او هر ه دوهم خوت چې ده، نو هغه د عقیدې د اصولو، د اسالم د اساساتو

د په شاتک جو جای، ان د مسلمانانو د مقدساتو خه  ،د شریعت د احکامو
  .دی خوتکولو   او د ان ذلیله یریدنې،ت

 په عقیده کې ،خووونکي، لویدونکي دماتېې لکه او دې منهج و قسمه ل
په  ،د سیاسي مهارت دعوه داران، شک اچوونکي، د هویت سوאل کوونکي

دیموکراسي دولت غوتونکي او داسې او د قومیت  ن شوييت باندې رعلمان
  .ن ان ته ورول کينور د خواهش د بوتانو پیروا

او همدا راز اسالم ته منسوبې یو   ې دینه غربي فکر ورباندې وال دی،کوم چې ب
غرب ته نزدې کیدو و لې، او حال دا چې هغه په واقع کې د نیوאل کیدو او 

اره کوي چې دا خو په اصل کې ايي او ان داسې ک په خوا روان دي،
  .ایمان لري خوتونه دي چې په مدني حکومتونو
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  .دي ي الفاظ ظاهره کل و پهیو د بې دینه حکومت له پاره او دا په واقع کې 

او داسې نور عنوانونه  ،لياو له بل هر تاو نه پورته بوسره ت او د وطن او قومیت
یې د مادیت پر بنس وال، د غربي فکر خه را ئ کوم چې دو او شعارونه،

  .کي او بې معنی دي ضاد اخلي کوم چې یو له بل سره په ت
او دا  له تروریزم خه بیزاره دي،ئ چې دو خپل ان داسې کارويئ او دو

  .تعریف او ودنه ده جهاد لره د بې دینه غرب
یدلو او ورپه عالمي نظام کې ئ ته يي چې دواو خپل پوره وتیا دی

رب په غ م چې په دوم نیوאل جن کې بریاليکو ،شریکیدلو ته پوره تیار دي
ندې په کمزورو د کوم چې د امنیت د شوری ترعنوان ال فرض کی،نورو ور 

اسالمي  لخصوص پهااو پر دریمې ن او با زورورو د بادار پر بنس وال دی،
  .پورې لیهاو ملی اندلس تر سبته له شرقي ترکستان خه نیولې بیا دباندې  خاوره 

شتمنې تجربې ه ینه وکي کوم  دې نو په اسالمي امت دا الزمه ده تر و د
او د کلمې د اوچتوالي له پاره د مقاومت   په الر کې د اهللا   چې د اهللا 

  .دفاع کولو له جهاد سره تلی ده
  .قومي او علمانیت ته د بلنې له غوتنو خه پاکه ده تي،او د هرې سم

له  حرکت شبهوپه فضل او احسان سره د ناتوان د   نو په دې تجربه کې د اهللا
مسلمانانو ته دا روا کی چې په ئ دو کوم چې جواب دی، ره یو عمليپا

تر بیرغ الندې د ئ افغانستان کې د امریکایي صلیبیانو په صفونو او د هغو
ین دکومو چې په ترکیه کې د مار ووژني،ئ نانو خالف وجنیي او هغومسلما

  .په کنفرانس کې د یو نوي قادیانیت ایجاد وکولو
د کومو چې مشران یې د جهاد دعوت او اسالمي حرکتونو ته منسوب کیدلو سره 

د توپونو تر سیورې ئ انکونو په شا او د هغو سره کابل او بغداد ته د امریکایي 
  .الندې ورننوتل

د راضي کولو له پاره کچکول کوم چې زمون په پایتختونو کې د حکومتونو 
  .نو ولی االمر بوليمشران د مسلمانائ او د هغو روي،
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دا د اولیاء دي، په مسلمانانو باندې د صلیبي علماني غرب ئ چې په حقیقت کې دو

بدلون راوستلو له پاره د علماني قوانینو د  عجز او ناتوان هغه حرکت دی کوم چې 
په را کې د کار کولو او د هغې د حکامو الندې ئ وا والي د اعتراف او د هغوپه ر

  .نتخاباتو کې د برخې اخیستلو له لیارې دعوه کويپه درواغجنو ا
ته ورسیده چې د دې تغیر له پاره د بې دینه محمد البرادعي  او خبر دې ال دې ای

  .تر مشر الندې کار کوي
 ، تر و په مصر کېله آسمانه په مونه راپریوته د غم خورئامریکا د کوم چې 
اداره یې د اومي انرژی ه چې د لکلې د امریکا د و په خوا بوزي،  مخالفې

د محمد البرادعي او مبارک قصه عین د زرداري او و له پاره پکاروله، د هغې 
  .مشرف قصه ده
ید ئامریکا او غرب د مشرف تا په پاکستان کې . نوې لوبه ده ،دا د امریکا زه

،ر دا وروسته له دې چې کله یېسره له دې چې انتقاد یې پرې کاوو  وکپه م 
ونو په د ارئ او د هغو ،افغانستان او پاکستان کې د مسلمانانو د وینې تویونې

چې مشرف د یرو جرمونو  او وروسته له دېورانولو کې ورسره شریک شو، 
د سور جومات په بمبارولو او سوزولو  یې او په اسالم آباد کېمرتکب شو، 

 چې اوس مشرف وروسته له دې ولو امریکا د دې احساس وکنو  وکاراوو، 
سره یې په  ې، نو بینظیره خالف د خلکو غصه په زیاتیدو دهناکاره شو او د ده پ

هغې به یې معاف کي او د دې اتفاق وک چې کوم جرمونه چې ورباندې دي له 
او بیا به یې پاکستان ته  ،نامه به له مشرف نه په زور تر السه کوي يدې معاف

بریالیتوب ورته آسانوي، کوم چې مون ول پوهیو راولي، او په انتخاباتو کې به 
  .چې زمون په ملکونو کې انتخابات ه ول تر سره کیي

بمونو  ،او دا هغه کار دی چې امریکا په افغانستان، پاکستان او عراق کې په خپل مال
  .او انونو تر سره کی

دې شرط  چې په نو زه وایم چې امریکا د بینظیرې سره په دې اتفاق وکولو
ان او پاکستان کې د حکومت ته د دې د رسیدلو الر آسانوي تر و په افغانست

  .ديکې د امریکا الس خالص پری مسلمانانو په وژنه
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او دې ته به د خلکو او آزاد په نامه او د دیموکراتیک حکومت په الس چې 

ه ته واندې کي چې هغه به مشرف نوي داسې خدمتونه ور یاکثریت به اکل
  .وي تر سره کی

قف د جبران کولو له پاره غل او کله چې بینظیره ووژل شوه نو امریکا د خپل مؤ
چې د فساد ) ووچې مخکې په هره معامله کې ورته لس فیصده مختص ( زرداري

لوب دی، د حکومت کولو له مط هم په وجه نیوالو محکمو تهاو غال د جرائمو 
  .واندې کپاره را

امریکا ته هغه ه  ده نو. شوفیصده سل په سل  یصده غالنهنو اوس له لس ف
او هغه ه یې امریکا ته ورکل چې پاکستاني فو  ،مخکې کل چې غوتل یې

او دا ول د ، والي دیته تیار نه وو چې وریې کيغالمتوبه اوپست سره له خپل 
تنې تر نامه الندې اکثریتاو د  آزادی دیموکراسد غو.  

زرداري د قضاء له  له برکته  شریفو او پاکو انتخاباتو ددې ې په پاکستان ک
نه یې او وزیرانو د محاکمه کولو کوششو ، هغه چې د هغهشون منولو خه مصؤ

 ،په کاي مات شول د دستور د ساتنې او د مفسدینو د حمایت کولو د قوانینو،
  .په مصر کې پلي کول غوايئ بدبویه قصه دو دا اوس

پیشو  د او رک نه خپل ول اهداف تر السه کل،دې چې امریکا له مبا دا وروسته له
په چې  ،د خپلو ولو پلیتو عزایمو له پاره وکارولو کې د پنجلو په یر یې په منطقه

رانیولې، بیا د عراق ترمحاصرې، نه الرې اچولو ذیب د حملو په د تع اسالمي حرکتونو
  .د غزې تر محاصرې پورې ه،او د افغانستان بمبارولو نهغې  داو بیا 

مو او خیانت یوه نه وریده، او امریکا دا ئجرا ،نو کله چې مبارک د فساد
 ته په میراث پاتې شي نو کیدایئ احساس که که مبارک نه یې حکومت زو

نو دا فیصله یې وکه چې خپلو اهدافو ته د  شي تشویشونه او مشکالت راوپاروي،
او هغه د امریکا د غم خولو د . ه خط تعقیب کيرسیدلو په خاطر یو بل مشاب

نماینده دکتور محمد البرادعي په الس، او یا د بعضې مصریانو د پیژندل شوې 
وکې په به کې چې ورته ووایي محمد البرادعي المنتظر یعنې د کوم د راتلو 

  .چې انتظار کولی شي
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لکه دا کار  لیارې حکومت ته راولي،تخاباتو له نو یا به امریکا برادعي په شرقي طریقه د ان

  .چې په پاکستان کې وشو
په تسي کې د یو ازغي په شکل کې د مخالفینو د او یا به یې د جمال مبارک 
  .مشر په حیث را مخ ته کي

تر و دواه د واشنن د بادار له پاره په خدمت او دوستي کولو کې یو له بل نه 
  .جې مشري کويمخ ته شي ـ کوم چې د معاصرې صلیبي 

دعي مصر ته وروسته له هغه راغی چې خپل ول عمر یې د انو دکتور محمد البر
هغه اداره چې په مظلومانو د ظالمانو . ملل متحد په خدمت کې ختم کی

  .واکداري ساتي
، عمر یې په عراق، ایران، شمالي کوریا او وروسته له دې راغی چې خپل

،نو کې تیر کچې هلته د هر قسم اتومي  پاکستان، لیبیا، او سوریه کې پل
  .پوزه ورزوي پسېخوت 

په داسې حال کې چې هغه د امریکا، برتانیا، فرانسې او نورو زورورو د غرونو په 
ت هم ان ته نه ویلو جرا ې په باره کې د یو حرفیر د هر قسم وژونکې اسلح

   .ورکوي
 په نیواله دوهمې چې هغه نیوאل نظام مخلص کار کوونکی دمصر ته راغی 

  .غرب په نورو باندې ورتپلی دی جې کې بریالي
زه یې ورته ل نظام ینې خو شو او د نوبل جائهغه برادعي چې متکبر نیوא

لکه اسرائیلي  خکې غو مجرمانو ته ورکل شوې وه، ورکه، کوم چې ده نه م
  .سادات او ستاخ مجیب محفوظ، او اوباما تهر مصری مش اعظم بین،وزیر

ساتنې او پالنې نه ه پورته ري او د امریکې وو په آزاد سره  راغی تر
کوم چې د مبارک هغو سزا ورکوونکو چې د هغه سره هر سیالي کوونکې کي، 

کوم چې یې د خپلو خلکو په رحم نه کوي السونه ینې ونیول، باندې هم 
  . درن ندی کیعذابولو کې هی

یو نیوאل مرکز باندې بدل په  مصر یې په خپله معاصره صلیبي جه کې  او
  .کی
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شک په ورینې د نماینده په واندې د یوتلونکي پهغه جالد مبارک د امریکا د ل

یر ودریدو، او مصر یو نااپه په داسې حال کې راپایده چې په نیوאل نظام 
چې شمال او جنوب کې  یسې حال کې راریدلکې مخکنی مامور ورته په دا

ي رارزیري او دیموکراس ي او د آزادتاو همدا راز علمانيورکوي  ر 
  .خو به ال نه هیروو

ید نه کوو کله چې مون ته تغیر راولي، او ویل کیي چې ولې به د برادعي تائ او
 او د دنیا اودا داسې یو سوאل دی چې سوאل کوونکی یې باید راوی کای شي، 

 نه کوم وک چې تغیر غواي باید خپل انتاریخ په حقیقتونو باندې خبر شي، 
  ته تغیر او رنه؟ پوتنه وکي چې کوم خوا

کومې خواته غواي چې الشي؟ آیا یو اسالمي دولت جوولو خواته چې 
شوری نظام  د شریعت نافذ کي، د مظلوم مرسته وکي، عدل خورکي او

  .راولي
  .فیصلې خواته امریکا د قیدې اوکې علماني عواو مشک و که مسخه شوېا

طریقې سره، او په  د آمنېاو نه به تغیر راشي؟ آیا په مسالمت آمیزه صلحې او 
لرونک  نیوאل  دې کار کاره کولو چې غربي صلیب پرسته او علماني عقیدې

د امر کولو او له بدو  او که په جهاد، کوشش، مقاومت او په نیکونظام روا وو، 
  .د منع کولو له لیارې

په خپله عقیده د او که ج له لیارې، او نفع اخیستلو د منه نی سوالریآیا د ناتوا
او دا هماغه منهج ده چې امریکا یې دې  ،ثابت پاتې کیدونکو مجاهدینو په منهج

  .ته مجبوره کې چې له افغانستان او عراق خه خپل وتل اعالن کي
ئ هغه تالرې یې ور خرابې کې چې د دوئ ا هماغه منهج دی چې د دواو د

اسالمي تنظیمونو ستورو، درباري  په انونو کابل او بغداد خواته سپرو د نیوאل
ین نویو قادیانیانو، او په عراق ایران او افغانستان کې شیعه مراجعو دعلماؤ او د مار

  .ورسره مرسته کې وه
 ي هیوادونو کې د زرداري، شیخ شریف،کرزي، او برادعيپه مصر او نورو اسالم

  .و له لیارې کله هم تغیر نه رازيالندې د ودرید بیرغونو
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ندې د بدلوونکو تر بیرغ الندې کله به هم د بې دینانو او د نیوאل طاغوتي نظام با

  .یر رانشيتغ
ده چې د حق اظهار په عقیمقاومت او دفاع کولو باندې راي،  تغیر په زیات

چې دا په واقع کې په  ،ین او د هغې د راتلو په الر کې کوشش وکي باندې
او په نیکو د امر کولو او له بدو  جهاد کولو،کاره قرباني او په ان او مال سره 

  .شيراتلالی په الس، ژبه، او زه سره د منعه کولو لیارې 
او له ولو خه ه ده، ام په واقعیتونو باندې پوه او د تغیر په دې لیارکې اول

کوم چې باید د هر نظام، دستور او ، د توحید پوهه دهواضح او کاره حقیقت 
   .حاکمه مرجع ويقانون له پاره 
دې حقایقو د هغې جې طبیعت پیژندل دي چې مون په کې اخته  او دوهم د

خارجي دمن او د داخلي  د اشغالرئ اسالمي امت او د هغو چې دا دیو، 
  .انو تر مین جه دهمزدور

او زمون آزادي او کرامت،عزت او په دنیا او آخرت کې زمون بریالیتوب تر هغو 
  .ماتې نه وي ورکې مو نه راي چې دې دواو لو ته

د تغیر د ضرورت هاوي خوریدل په مون کې ضروري دي، نو که د دې پو
ئ د دمنانو د پیروپوهه چې د باطل شرک او غیراهللا ته د تحاکم او د اسالم 

  .د اسالم د دمنانو خه آزاد خواته تغیر تحاکم الی اهللا او ،خه حق توحید
چې خپل حریت، : او باید د هغه دعوت په بې اساس والي پوهه راشي چې وايي

رالیلو ي چې امریکي سلطې او د هغې له دې رازعزت، او کرامت خواته تغیر په 
  .نمایندانو سره یو ای شي

نه بلې ئ پیرو ېدعوت یې راپیدا کوي هغه له یو ول هغه ه چې دا وروستی او
د امت  پوهاوی او کله چې دا. او له یو فساد نه بل فساد ته تلل دي، تهئ پیرو

اسالمي صفونو په مین کې خپور شي نو بیا به مقصودي تغیر ته د رسیدلو له پاره 
  .نور قدمونه پی درپی وي
اسالم عزت او کرامت باندې  ،او په خپل دین ،شریفنو که زه هر آزاد، 

کار هاوي له پاره ل ول توان سره د دې پووم چې په خپحریص ته بلنه ورک
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که دا  ی فاسد حالت قبلول خو ممکن نه دي،چې زمون اوسن هاویپودا  وکي،

 خو د شریعت نه ریدلو، د جابر قوتونو تابعوالی، او د سیاسي دیکتاتور رانیول،
 باندې پوهاویپه دې . یو حالت دی ولنیز ظلم او اخالقي بې بندوبارد مالي فساد، 

او د نیوالو جابرانو له  ه فیصلې ول دي،چې زمون مقصودي هدف خو شریعت ت
عام رول، شورايي عدل ، او د مسلمانانو د مکو آزادول، د ولنظام خه خالص
  .ه حساب کول ديامت خپلو حاکمانو سرد نظام راوستل، او 

په شات  ،چې مقصودي هدف حاصلول، د سوאل کولو بیا په دې باندې پوهاوی 
  .او روان حالت قبلولو له الرې ممکن نه دي

بلکې د دې کار السته راول په ان او مال د جهاد کولو او په نیکو د امر او د بدو د 
  .منع کولو له لیارې راي

اسالم عزت او کرامت باندې حریص ته قسم  ،خپل دین په هتاو هر آزاد شریف 
 چې له معاصرې صلیبي حملې سره د تعامل کولو د دواو تالرو تر من! ورکوم

  .مقارنه وکي
باندې د عزت حاصلولو، او په الس او ژبه سره د غو  په اهللا ،چې د جهاد

ه له مجرمانو مقابله کولو منهج، او بل د ذلیلوالي، سوאل کولو او د هرفرصت پ
  .په سپینه ما کې د رومي قیصر راضي کولو منهج دی ، اوکې اوسیدل

هغه انتظار کوونکي ل چې د تالرې هغه ه ثابت کیقینا چې د جهاد او عزت 
  .کې هم نه وه فکرچې په اهللا او ورې د آخرت ایمان نه لري په 

ه چې لکواکونو ر ازو کې د امریکا په سر لکری د زبپه ترنو د دنیا او د مادیت 
و، مر په ایمان باندې ي غرب، او د اسبابو په لحاظ فقیرییې وایي او ورسره صلبئ دو
  .تي مجاهدینو تر مین هی برابرتیا نشتهنغ

مر د دنیا او د مادیت حسابونه د هغو اساسي سنتونو خه ناخبره دي چې په دې 
 ته له هغه نه خبر په قرآن کې مون کوم چې اهللا. جهان باندې حکومت کوي

  .راکوي
او اهللا . یرې وې لې د اهللا په حکم په لویې لې برالسي شوې دي :چې فرمايي

نو د اهللا په الر کې جنیه، له انه پرته  په بل چا نه .  دئ) مل(خو صابرانو سره 
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هوه، نژدې ده چې اهللا د کافرانو جه ) جې ته( یې نیولی، خو مؤمنان

او مون . او د اهللا جه هم یره سخته او سزا یې هم یره شدیده ده ایساره کي،
غوتل چې په هغو خلکو مهرباني وکو کوم چې په مکه کې کمزوري کی 

او په مکه کې . شوي وو، او امامان یې وروو او هم هغوئ وارثان وروو
) ني اسراییلوب(هغوئ ته واکمني ورکو او فرعون، هامان او لکرو ته یې له دوئ

  .نه هغه ه ورویو چې ترې ویریدل
تالرې لویو مجرمانو ته عذاب  باندې د عزت حاصلولو  یقینا جهاد او په اهللا

  .او یره وژنه السته راوه
او د  قتصادي تاوانونه یې پرله پسې شول،، او انو عسکري ماتې یې پی درپی شوې
او ال تر  تان خه تلوونکي یو،راق او افغانسدې اعالن یې وک چې مون له ع

چې  مجرمانو سره واوسه په دې جه کې مجاهدین د امریکا په مشر د لوی
  .یره دنیا یې تر شاه واله ده په مخامخ مقابله کې دي

داعیان، درباري فقهاء، سوالر علماء، او اسالم ته د  او له شانه ورته د ناتوانی
  .نه ورته تکلیف رسويمنسوبو حرکتونو بې دینه شوي قیادتو

پر خپلو مجاهدینو  جې سره سره اهللا جوه شوې او دمن او د دې دوه وني
کاواکه کي، او  یې د مزدورانو صفونهئ او د صلیبیانو او د هغو ثابت قدمي نازله کې،

  .په زونو کې یې ویره اچولېئ د هغو
حملې وروسته په  ه نهه کلنېاو بیا په عراق باندې لیقینا صلیبي غرب په افغانستان 

سیسو، او نو که هغه هیلو، د د نظام بریا ممکنه نه ده،  دې خبره پوه شوی چې
     .خلکو اخیستلو ته ا شوی

راکلې چې قوي  ان تهخپل یر غوین قسم لې  او یقینا صلیبي غرب 
چې نیوאل  يلې وې، او یر هغه خلک یې هم ان ته راکحرکتونو ته منسوب

د دې له پاره استعمالوي تر و چې امت ئ او دوته منسوب وو،  سالمي حرکت ا
جهاد، په نیکو له امر کولو، او له بدو منع کولو، او په خپل توحید له منولو  له

  .ریعت له فیصلې کولو نه واويشلولو، او په 
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فتحې  ي حرکتونو خه یر مشهور چې غرب ان ته راولی، یو هم داو له قوم

رکت ده کومو چې دا دعوه کوله چې له یرې مهمې قومي مسلې خه دفاع ح
  .کوي

خپل قوم په یرو مکو یې د اسرائیلو د  له یې خره که، او دنو خپله قومي مسئ
 ،اعتراف وک تاریخي فلسطین باندې، او د  په: چې وایيئ او یا لکه دوواکمن

چې په اته لویتم کې د  یت باندې یې د خپل قوم په خالفیلو په هواسرائ
م او په دې توه قو ن اصلي اوسیدونکي وو اقرار وک، اشغال شوي فلسطی

  .پرستانو خپل قوم او مکه دواه خر کل
مثال د هغه چا په شان ده چې خپل ان ته له خرما خه بوت جو ئ نو د دو

خپلو نو که په فلسطین کې چې کله وی شي نو بیرته یې وخوري، کي، او 
  :خلکو ته دا نصیحت کوم چې د دوو تالرو په مین کې توپیر وکي

تالره چې د غرب پو الندې رغي او د  د هغه علماني مرسته پریودونکو
له ئ د هغو کې او له غرب او په منطقه مرسته کوي، ئیلي امنیتي ادارېاسرا

  .دي نوامزدورانو سره هم
او دي،  شامل بې له استثناء نهعربي دولتواو په دې کې فلسطیني واکمني او ول 

په مین کې هی توپیر نشته، مر  ئد دو کهنه یو هم نه مستثنی کوم  زه له دې
امریکا او غرب ته ومره سر یي دي، او ئ د اعالن په هغه درجه کې چې دو

  .روان دیسره  قوتمین کې په خپل ئ حقیقي تعاون خو د دو
رته وئ فلسطین نه الس په سر شوي کوم چې دوله  کراتو مراتو  په ول او

وروستن رندونې صلحې ته د عربي ئ او د دو تاریخي فلسطین وایي،
 ه کې د فلسطین د اکثرو حصونهپئ مخکیوالي تر عنوان الندې وي، کوم چې دو

  .تیر شول
یلو سره د تفاهم کولو په خبره د رندونو په وخت کې بلکې له اسرائ

فلسطین نه دا او له شا شول، د بیرته ورریدلو له حق خه هم په دفلسطینیانو 
شوه، ناو عربي دولتونو پورې محدوده پاتې  تیریدنه، تر فلسطیني وطني واکمنی

شامله شوه چې نیوالیزم مني، او ته هم وربلکې ولو هغو قومي او چپي وندونه 
  .احترام کوي د مسلمانانو د مکو د غصبولو د بین المللي قراردادونو
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او دا بې دینه تتیدونکی حرکت د هغو فلسطیني حرکتونوسیاسي مشران چې 
ان اسالم ته منسوب بولي دې ته هوي چې د قوم په اساس د دولت جوولو 

یعنې د سایس بیکو تون ومني، او د شریعت د ، له اساس سره اتفاق وکي
  .حاکمیت نه خپله بیزاري اعالن کي

ولو له لیارې، او یا کوم شوي اکثریت لاو دې دعوه کهوا هوس ته دفیصلې و ،
چې په فلسطین کې به د  وزياورته دیموکراسي وايي، او له دې نه دا رئ دوچې 

یلیانو مزدوران مني، او دا د فلسطین واکمنی د محمود عباس غرب او خائنو اسرائ
او دا و له لیارې، کې د عملي برخې اخیستلپه مشر له منلو له لیارې او په هغې 

الندې د ضرورت د منلو له لیارې، او  عنوان تر سره د وطن یووالي انونائبیا له خ
و کول په دې اعتراف کولو چې محمود عباس ته به د فلسطین په نامه د خبر

کوي کوم چې  ورسپاري، او د بین الملل د هغو قراردادونو اعتراف او احترام به
یلو ته ور حواله کوي، او دا د مکې یره برخه اسرائ او بیا یې ،مويیفلسطین تقس
  .د امضاء کولو له لیارې په اتفاقیې

ج ده چې د شریعت په او د دې علماني بې غیرته منهج په مقابل کې یو بل منه
رول، او په دې چې د اسالم مسلمه په یووالي د اسالم په ورو حاکمیت، د امت

ان لري، او په چیچنیا کې له مجاهدینو کې د یو ملک په منزله دي ایممولې 
ي او له خپل دین، د اسالم له منهج خه د هر ریدل نه اعالنوي، بلکېبیزاري 

  .په شا شوي خه خپله بیزاري اعالنويد  شرف او مکې نه
ول غربي دولتونه په سر کې یې امریکا او هغه  په خالف خوت دې او

  .او توافق لري ورول شويمتونه او ملکونه چې ورسره روان وحک
یره ره او او د همدې خوت تالره مر همدا خوت د امید ای دی، 

په صریحو  د کتاب اهللا او د سنت رسول اهللا ئ او دو عقیده یې یره صحي ده،
او قاطعو دالیلو اعتماد کوي، او د امت اسالمي په تاریخ او سیاسي حقایقو دلیل 

ؤ او په ریاض، قاهره، او قطر کې د تنخوا خورو علماؤ نیسي، او د درباري علما
  .فتواانو باندې باور نه لري

او دا . نو په فلسطین کې په اسالمي امت الزمه ده چې خپله الره معلومه کي
په مکه ده هغه  آیا دا غواي چې داهللا  وپیژني چې ه کول غواي؟
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ر وشمکونه اشغال ي، او داسالميکومې چې د فقهاؤ ي؟ شریعت حاکم ک

  .په اجماع سره د یو ملک په منزله دي
نیوالې او  غوای چې شوی کمزوری دولتک او که یو داسې علماني وې

  .پې او کاره دسیسې ورباندې ملنې ووهي ایي
وول، او له هغه او ولو جاو اول اختیار چې په فلسطین کې د اسالمي دولت 

له هغو عربي دولتونو  دا به کله هم رو شل دي،مي ملکونو خه د اشغالاسال
کوم سیي، اصال خر ک د خبرو اترو له لیارې سرته ونه رسره چې فلسطین یې 

چې په خپله مکه فلسطیني حرکتونو ته د دې له پاره ای ورکوي تر و هغه 
  .وکاروي په خبرو اترو کې د یو کاغذ په یر

ف منهج ته ضرورت لري، کوم چې مجاهدین تالره یو بل اسلوب او یو مختل اد
یې مخ په واندې بیایي او صلیبي اشغالران یې له افغانستان او عراق خه د وتلو 

  .اعالنولو ته مجبور کي
  !زمون اسالمي امته نو که اې

په غرب کې غو مجرمانو د دې ِهه کې اوکوي به یې چې د داسې چا پلنه  
نه  او مدد وکي، له هغو خلکو مزدورانو مرسته دئ او د دوئ وکي چې د دو

ه او د تنخوا یا لکه درباري علماء او یاچې اسالمي حرکتونو ته منسوب وي، 
  .فقهاؤ خه نو لهبومنص

انو ته یې پخواني مجاهدین ویل، کابل ته روان چې نو په افغانستان کې هغه 
په اوو نیزو بمونو ویجا وروسته له هغه چې  امریکایي ینکونو باندې وروختل، دا

له دې نه خپله نیوאل اخوان المسلمین تنظیم  او سره له دې همکل شوی وو، 
  .کهن بیزاري اعالن

او په عراق کې سیستاني او نورو شیعه مراجعو د مسلمانانو په خاوره له ورختلي 
  .دمن سره د نه جې کولو فتوا ورکه

ه عراق کې د امریکایي اول ورنر په مجلس او هلته د اخوان المسلمین مشرانو پ
  کې برخه واخیسته،
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ې شعبې د یو ی، اېکومو چې د سي، آ ووهاشمي تسلیم شوی تنظیم د او همالته 

نه خپله ئ سره له دې ولو نیوאل اخوان المسلمین تنظیم له دوپه به کار کولو، او 
  .بیزاري اعالن نه که

چې د توحید د عقیدې نه د عقایدو یو  ء کوماو په جزیرة العرب کې درباري علما
 د امریکا لهئ کولو ته ور وریدل، په جزیره کې هغه درباري علماء چې هغو

د سلونو زرو  ته لي االمر ته جزیرة العربو خوا په مسلمانانو باندې اکل شوي
یې د جهاد له پاره د نه نوتلو فتوا ورکه، او عراق ته اشغالرو واکونو د ورن

او هغو چې د غزې د  وجه ورکه چې دا خو یوه فتنه ده، ورت فتوا په دې
مرستې کولو له پاره یې د نه مظاهرې کولو فتوی په دې وجه ورکه چې دا خو 

  .له ذکره خلک مشغولوي اهللا د یو شور ماشور ده چې 
د او په جزیره کې ینې اسالمي حرکتونو ته منسوبو لو د علي عبداهللا صالح سره 

هغه پهوروسته له دې چې امریکا. مسلمانانو د ولی االمر په حیث بیعت وک ، 
ومسلمانانو د خپل ولی االمر په حیث تصدیق ک.  

یس چې اسالمي وي، د ې شیخ شریف احمد، د هغو محاکمو رئاو په صومال ک
صلیبي غرب او له شرق او غرب خه د اشغالرو خواته د مرستې السونه 

  .کینويئ په د دی د واک ورغولي تر و
 هد ن ورته په کمین کې ناست وو، او دېمر په صومال کې د توحید زمریا

  .حکومت یې په و کیلو مترو کې را محاصره کی
د خاینو ئ او د صومال مسلمان خلک یې د امت د اشغالرو دمنانو او د هغو

  .مزدورانو خالف جهاد ته سره راول کل
علم او نافع  یدل نو شریعت یې نافذ ک، عدل یې خور ک،ساو چیرته هم چې ور

په شرقي  یې په مرسته او توفیق سره او د اهللاصحیح دعوت یې عام وراوو، 
سره له دې چې شمیر او الم او جهاد محکمه قلعه جوه که، افریقا کې د اس

  .اسباب یې د دمن په مقابله کې کم دی
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رکه، کوم چې ې د محاصره کولو اجازه وغ شیخ د غزئ او په مصر کې د دو

 له میلمستیا یلي حاخامد ناکاره کارونو یو اود لست لري، چې ازهر ته د اسرائ
  .لرې کولو پورې درانیولی، بیا د حجاب 

حکومت کوم چې  لووونکیشتمنیو د او مغرب اسالمي کې علماني او د خلکو 
منصبونو او تنخواه خورو فقهاؤ د فلسطین نه په شاه شوی د درباري مشایخو او د 

نه په دې کې مرسته غواي چې با برکته ورته ووايي، او شرعي حکومت یې 
  .وبولي او په مجاهدینو باندې لعنت ووايي

او ژوونکې نندارې به تر هغو روانې وي تر و  دا خندوونکېاو اې مسلمان امته 
  .جهاد، سنر کې پایداري او هجرتونه روان وي

  .پاتې سنت او هر اخیز قانون دی نو دا تل
او په همدې توه مون هر نبي ته له مجرمانو نه ه دمنان :فرمايي اهللا 

  .کرولي وو، او ستا رب الر وو نکی او مرستندوی بس دی
  .هکه یې وخبر غه فتوی ورکه د باطل او د مراهیه

  .کفر راو او په ارو کې یې کاره
  .یو بلونکي نه واورې نو ته به په هره مکه د

  .چې درواغجن او یا ه ته بلنه کوي
  .او ته به په هره مکه فتنه ووینې
  .چې دین به په ارزانه بیعه پلوري

  .چې د معز په سرو او تورو به فتوا ورکوي
د کوي چې مسلمان ملته دا د هغې پوهاوي په اهمیت باندې نور هم تاکی او اې

په سر کې یې مجاهده  ،ید اسالمي امت ولپس بااوس مې ورته اشاره وکه، 
یې چاپیریال کې تیریي، او په نومونو او په هغه ه پوه شي کوم چې له 

اهللا . ه به وريدعوتونو ریتینولی او دعوو صحت ت بلکې دظاهرداریو تیر نوزي، 
 ه  :فرمايي کاري  او که ه درته یر او کله یې چې ووینې، بدنونه یې

درول شوي ) دیوאل ته (و خبرې ته  یې غو نیسې دوئ لکه ووايي،  ن
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دمنان دي نو ان ) اصلي. (هره چیغه د ان پر خالف ي) داسې دي(لري

  .   اهللا دې هغوئ تباه کي، کوم خواته رول کیي. ترې ساته
زما مسلمان ملته دا ده په افغانستان او عراق باندې د صلیبي حملې د نهو کلو په 

کمزوري  چې ستا د نیکو مجاهدو زامنو حملو دویو سره، وروسته له دې تیرید
اني او مالي او وروسته له دې چې د زیاتو سر ورباندې ري، کي، اوس 

نه د یوې الرې د  ، اوس له دېله السه ورکی خپل توازن زیانونو له وجهې یې
  .دي وتلو په له کې

  . ندې رې اېدا هماغه الر ده چې پ! محبوب امته نو اې
له هغوئ سره وجنیئ، اهللا به ستاسو په السونو هغوئ ته سزا  :فرمایي اهللا 

ورکي، رسوا به یې کي، د هغوئ په خالف به ستاسو مرسته وکي او د مؤمنانو 
او د زونو تاو به یې ایسته کي او اهللا به توبه قبوله کي  . خلکو زونه به یخ کي
  .شي او اهللا یر پوه حکمت واال دی پر هغه چا چې خوه یې

لخصوص جهادي اوسنري واکونو ته د صلیبي تاسو ولو او با! ما مسلمان امتهز
و سره د دې مبارکي ورکوم چې جهادي او سنري یدتیرحملې د نهم کال په 

واکونه به کامیابیدونکې ورر. ې راووزينواکونه به په زخمونو  او صلیبي اشغال
  .وي اني او مالي تاوانونو نه به تباه شوي، او د زیاتو وي شوي کمزوري

او په دې ل کې په هر ای کې خپلو مجاهدینو وروو ته د دې تاکید کوم چې 
شریعت په ین عملي کولو، او د هغه په تطبیق کې د  د حقیقي کامیابي د اهللا

  .سست نه کولو کې ده
لمانانو د وینو د حرمت ساتلو باندې پوره نو که مجاهدینو باندې الزمه ده چې د مس

او . وي په را کې منظم شوي حریص وي، او عملیات یې باید د دې غوره شریعت
  .هر عملیات باید له ولو جوانبو ویيخپل 

، او د مسلمانانو نه وي کيئ ته وشي او دوئ او د هر هغه عملیات چې نسبت یې دو
په کلکه رد او له وي،  عامو ایونو کې پلي شوي، مسجدونو، او په خالف په بازارونو

  .ت اعالن کيهغه نه خپل براء
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خه هم خپله بیزاري اعالنوو چې کومې مجاهدې  وبلکې مون له هر هغه عملیات

  .کیکې نه وي وس یې پ د سالمتیااو د مسلمانانو  سرته رسولي وي، لې
و د قربانیو واندې کول، که له خپلو کورونو زمون وتل، د وطنونو پریودل، ا

شریعت او د دین د احکامو د مرستې له  دد رضا د حصول او دا هر ه د اهللا 
  .پاره دي

په دې نهو کلونو کې د السته راغلیو عبرتونو خه دا هم دي ! زما مسلمان امته
چې د صلیبي حملې په واندې د مجاهدینو کلک ودریدل، او د خپل بار و بستر 

او  نودا ول د حکومتو جبورول، ترو ذلیله او سپکه ووزي،مئ ود هغ په تلو
  .ه شويتر سر مؤسسو نه لرې

نو خو خیانت وک او د مسلمانانو په خالف د متووکه د اسالمي ملکونو حک
  .شولصلیبیانو سره په حملې کې شریک 

د مسلمان امت په قوت او د هغې د پو  ، هغهپه کوم شي داللت کوي نو دا چې 
  . قتونو په لویوالي داللت کويطا

د خپلو حکومتو خه متفاوت موقف ونیولو، په کوم  و اسالمي لوبلکې یر
پاره لیل چې وخت کې چې حکومتونو خپل واکونه افغانستان ته د دې له 

و هلته صلیبیانو سره  نو مسلمان امت خپل زامن لیل ترمسلمان په کې ووژني، 
و ترکیه کې د کاره مثالونو خه په پاکستان ا له او د دې موقفجهاد وکي، 

 مسلمان امت موقف ده، چې له همدې دوو خه د مجاهدینو لې پی پی
  .افغانستان ته روانې دي

دا ده چې له یوې خوا په افغانستان کې ترکي خو ال او د عجیبه خبرو خه 
ورو مجاهدینو و له بلې خوا ترکي زد تون واکو مشري کوله، اضابطانو د ناو 
لو، کمینونو، استشهادي حملو سره  دې تون ته سخت عذابونه په خپلو حم

  .رسول
ا را ژوندی ک چې د اسالم له یقینا ترکي مجاهدینو د خپلو هغو پلرونو عظمت بی

  .پنه قرنه دفاع کې وهیې  خه هستې
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ل نو که په ترکي مسلمان ملت باندې الزمه ده چې د خپل حکومت د هغه عم

په افغانستان کې د مسلمانانو په وژلو کې ئ په واندې ودریي کوم چې دو
  .شریک دي

او همدا کار باید د پاکستان حکومت سره هم وشي، کوم چې په صلیبي حملې 
  .یو اساسي شریک دیکې 

شریکان دي، او او حال دا چې پاکستاني مجاهدین په افغانستان کې د جهاد پوره 
کوم چې  ،هید ابي دجانه خراساني قهرماني هیره کيشوک کوالی شي چې د 

داسې درس ورک چې کله به  یې د افغانستان په مکهته  اردني مزدور حکومت
  .هیر نه کيهم  یې 

. یو ل بیا د دې تیرو نهو کلونو د السته راونو مبارکي درکوم! زما مسلمان ملته
  .میابی مبارکي هم درکوماتلونکې کاپه حکم د ندې ر  او همدا راز د اهللا

چاته یې چې . مرسته باندې) دغه(د اهللا په. او هغه ور به بیا مؤمنان خوشالي کوي
  .خوه شي مرسته یې کوي او هماغه یر مهربان برالسی دی

وآخُر دعوانا أن الحمُد ِهللا رِب العالمين، وصلى اُهللا على سيدنا محمٍد وآِله وصحِبه 
 .وسلم

  .حمُة اِهللا وبركاُتهوالسالُم عليكم ور
  
 


