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 ۰۳/۰۲/۲۰۱۷         یآصف خوات محمد
 

 السوندونه پخپله خبرې کوي انځورونه او
 

 شتمن کیدو الره پردیو نوکري که د جهاد ،د
 

 
 

وروسته دې پایلې ته ورسیدل چې  دزور له  ماتې خوړلو څخه د افغانانو جګړو کې د انګریزي ښکیالکګر په دوو
وموخوته ورسیږي هماغه دي چې خپل شیطاني نیرنګ په کار اچوي اوهغه د الرې نشي کولی په افغانستان کې خپل

په جامه کې خپل  پیرانو او مالیانو لپاره یې افغانستان ته د ترسره کولو د دې کار مذهب څخه استفاده ده. د
مومي، بار ته الره  دا کورنی ډیرژر در مشهورې دي. ګیالني کورنی یې خورا مجددي او جاسوسان راولیږل چې د

 خپلوۍ مزي هم ټینګوي. د سلطنتي کورنیو سره د السه کوي او د بیساره واکونه تر حکومتي مقامونه او لوړ
دې مسئلې ته افغان  .ګوښه کولو شونتیاوې هم ترالسه کوي او ټاکلو واکمنو د افغانستان د مجددي کورنۍ حتی د

ډول  داسې سرعت سره په افغانستان کې داه پ و میلمنوبلل شو پوهانو پام نه دۍ راګرزولی چې څه ډول دې نا تاریخ
دې اړه پټه خوله پاتې دي ښایي یو المل یې دا وي چې دا ه پوهان پ چې تاریخ امکانات او دریځونه ترالسه کړل؟ دا

مرګ فتواوې  کمونست تورونه ونه لګوي، د او مرتد ملحد، هغوی د راوستلي او سلطنت نازولي پیران پر انګریزانو
په  يحافظې فرخند قرآن د نکړي او د جاهل مریدان ورته ستونزې پیدا دې پیرانو جذباتي او د صادرې نکړي او یې

قومي پایه یې نلرله.  په هغو کورنیو ډډه لګوله چې وګړنیزه او یحیی واکمنې کورنۍ معموالا  څیریې ونه وژني. د
دې  کې د امکانات ورکول.په دولتي چارو ه واکونه اوته یې بیسار راغلو ځینو کورنیو څخهچې له بهر  المل و همدا

چمتو کولو د اووه  اساسي قانون د مسودې د کال د ۱۹۶۴دې څخه ښه جوتیږي چې ده ل کورنیو ځواکمن دریځ
صدیق فرهنګ( وروڼه  قاسم رښتیا او میرمحمد کې دوه تنه )سید په هغو کسیز کمیسیون څخه څلور تنه سیدان او

 د سیاسي او دولتي سترو پری په بیروکراسۍ او هیواد د دي چې زموږ پام وړ دې امله ده ول لدې خبرې یاد د .دي
څخه راغلو ځانګړو کورنیو ترکومې کچې اغیز  بهر اصلي خلکو په پرتله د بومي او د په نیولو کې د هیواد کړو

یوه ارزښتمن معتبر دولتي سند د  قحط الرجالو ستونزه هم بربنډوي چې د کې ګواکې د له بله پلوه په هیواد.درلود
دولتي  واکمنۍ په مهال لوړ سلطنتي کورنۍ د چې د دې وروڼو اا ضمن .کولو لپاره دوه وروڼه ټاکل شوي وو چمتو

حقایقو د تحریف سربیره د واکمنې کورنۍ څخه چې دی او  لړ یو د چې لیکلي همپوستونه لرل یوه یې داسې کتاب 
افغان  کیده او د هیواد لږکیو ته په حکومت کې ونډه نه ورکولچې ګواکې د  یټکولورور یې پکې هرکاره وو سر

او روحانیونو  ویروسونه هم شندلي دي. دې مشکوکو پیرانو ولس یوې سترې برخې پښتنوخالف خپل زهرونه او
ګاڼه. زده کړه یې کفر عصري علومو د ولس وینې وزبیښي په ټولنه کې یې خرافات خپرول ښونځیو ته تګ او چې د

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Khwaty_m_asif_anzurona_laswandona.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Khwaty_m_asif_anzurona_laswandona.pdf


  
 

 

 4تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  پهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ماموریت  د ټینګولو اړیکو د د دربار سربیره د ګیالني کورنیو چې مجددي او راوستلې د انګریزي ښکیالکګرو
کړ.  پیدا اغیز او یې ژورنفوذ په پښتنوکېجوړولو په پروژه هم لګیا شول او  د مریدانو ترڅنګ په پښتنو کې د

درملنې لپاره نه  دې نامه نارینه ډاکټرته ده پ پښتانه کلیوال یې داسې تخدیرکړل چې حتی ښځینه ناروغې یې
نه ګڼي چې ډاکټر  دې امله جایزه ښځې ورتګ ل ته د نارینه ډاکټر روحانیت وروستلې چې نامحرم دۍ. ټګمار

 ښځې په خوله کې هم ورننه باسي. د خپل وجودغړي د د چېحق ورکوي  ځانته دا پیر او نامحرم دۍ. خو مال
 د ځوانې میرمنې واسطه ده خپلې ګوتې پ پوښتنه پیداکیږي چې ښایي مال د سره دا لیدو په الندې هیښونکي انځور

 وړنه دي.  پوهیدو ته د دهغه ګوته نور کرامات لري چې موږ تبه معلوموي یا داچې وجود
 

 
 

وړاندې  افغان حکومتونو په خپلو جهادي قوماندانانو د ځواکمنو په هغوی پورې تړلي روحانیت او ،ي مشرانوتنظیم
شوروي  د ته هڅول او یې ولسونه سرشندنو بري لپاره اسالمي انقالب د د فی سبیل هللا تبلیغاوه، خپل مخالفت، جهاد

 روا افغان ولس د په وړاندې د چې ګواکې د شوروي اشغالګرو وموند ښه بازار اشغال په مهال یې تبلیغاتو د
 جهاد ننی شتمنۍ چې د نانوډیری جهادي قوماندا او مخورو تنظیمونو د د خو الرښوونه کوي. مقاومت مبارزې او

له کبله یې هم شتمنۍ  لوریینېد  ستراتژیستانو د جهاد د له برکته او جهاد مخکې یې هیڅ نلرل معلومیږي چې د
 له برکته دشتمن کیدو، واک اوځواک ته د جهاد هم واک. خو ځینې جهادي قوماندانان د ترالسه کړې، هم ځواک او

هللا تعالی څخه د شکرګزارۍ په ښودلو سره دا هم نه پټوي چې خپل نني دریځونه او شتمنۍ یې د   له امله د دورسی
دوی  شتون له برکته ګڼي چې یو د کې د خپلې ملګرتیا او د طالبانو د د واکمنۍ په ختمولو طالبانو امریکایانو سره د

 اصلي انځورکاږي نوموړي وینانه یوازې د جهادي مخورو لري. د وینا په زړه پورې دې اړهه نه بصیر سالنګي پ
چا پواسطه  دموکراسۍ مدعیان د د مدعیانو څیره هم بربنډوي چې دا دیموکراسۍ د ستراتژیستانو او د د جهاد د بلکه

 کومو ډلو پرمټ په افغانستان کې دموکراسي ټینګوي.    د او
https://www.youtube.com/watch?v=utCZq9JhSe0 

ترالسه کولوپه موخه وطن  شتمنیو د اصلي هویت کوم چې د پردیو واک ته رسولو څیرو او جهادي مشرانو د
 دي په الندې ویدیو کې ښه څرګندیږي.   پلورنې ته هم چمتو

https://www.youtube.com/watch?v=2p7JAK-fg-E 
په افغاني ځواکمن جهادي قوماندانان پوهیږي چې دوی هغه وخت  پاسنی ویډیوګانې ښیي چې جهادي مشرتابه او

ناټویي متحدینو ټولو غوښتنوته بیله  هغه د د امریکې او ځواک ساتلی شي چې د ، واک اوټولنه کې خپل ننی دریځ
 روحانیت او معنویت خبرې کولې محمد تنظیمونومشرتابه چې د یې ومني. د اوامر را لبیک ووایي اوچ چون او

هغوی په  مشران اوغړي یې کمونستان او ماده پرستان بلل چې د دا، خ ، د، ګ هغه کودتایي ملګري او د ،داود
نه  وو، ولسي شتمنۍ یې چور کمونستان او ماده پرستان لوټمار نه خو ژوند وښودل چې .یفرض د وړاندې جهاد

خلق  افغانستان د د .کړلې کړې بلکې د معنویت او روحانیت مدعیان لوټماران وو اوعامه شتمنۍ یې چور
دریمې کچې  دویمې او جهادي ډلو د د کوم بانکي حساب. خو نه او یڅ یومشرنه ماڼۍ لريه د دموکراتیک ګوند

 . الندې تصویر پخپله خبرې کوي. هم بانکي حسابونه قوماندانان هم ماڼۍ لري او
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 ظلمونه لیدل او ، پردی پالنه اوشتمنیوټولونه ټګمارۍ، د خپلو جهادي مشرانو او قوماندانانو دې چې ولس ده سره ل
بیا هم لیدل  ولید خو په سترګو سر بربریت د واکمنۍ په مهال یې واکمن وحشت او تنظیمونو د په ځانګړې توګه د

مالتیریې همدا تنظیمي  وروسته حکومت چې د طالبانو ولس خادمان ګڼي. د ا جهادي مشران دکیږي چې ځینې همد
په نامه  قوماندانانو جهادي مشرانو او الري اوحتی تعلیمي مؤسسې د څلور ،، سړکونهبنسټونهدولتي  ډلې جوړوي

خپله ه ستونزې پ دا حل واک ورکړی دۍ چې حکومتي ستونزو د بیا د سترو ملي یې ژوندیو ته نومولې دي او
استادسیاف  حضرت مجددي او د له خوا متفکر همدې مشرانو منځته راوړې دي. ښه بیلګه یې په همدې اونۍ کې د

پوهې علمبرداران آرام نه دي ناست په  علم او ، سیاستوال او دوالژمن لیک . خوپربله خوا واقعبینه اویزیارت د
هغوی اصلي څیرې بربنډې کړي دي چې الندې کلیپ یې  کې د آثارو لیکنو، ویناوو،علمي ،هنري اومستندو خپلو

 څرګنده بیلګه ده.      
https://www.facebook.com/asmat.rassa/videos/1466652186701803/ 

 

بله نسکوره شوه مرکزي ښایي د نړیوال خاینانه سازښت له ک یا او یمه ئیزیوه س ډاکټرنجیب هللا واکمني چې د د
 سولې د م،م د قوماندانان وو چې موخه یې د جمعیت ګوند برهان الدین رباني ترمشرۍ الندې د د لوبغاړی یې

دې زماني پړاو تاریخ  افغانستان د ښمنیوته الره هوارول و.د قومي د پروګرام شنډول او په افغانستان کې ګډوډیو او
 فساد اتلوالۍ لقب ترالسه کړ دې شر او د ډلو په پرتله اسالمي جمعیت نورو نوم خپل کړ چې د« فساد شراو» د

 افغانستان اسالمي جمعیت و.د واک اصلي ځواک د فساد یا دویمې سقاوۍ په واکمنۍ کې د او شر دې د داځکه چې د
 نوموړي تنظیم د مشر برهان الدین رباني  د ل ځینې لیکوال دالم ډول سترې کچې فساد دا جمعیتیانوله لوري د

دې هکله جنرال ه نوموړي په شان کمزوري وګړي راټول شوي وو. پ ده شاوخوا د سره تړي چې د شخصیت
 ۲۱۰غمیزه نومي کتاب په  افغان میړانه او خپل کتاب د څارګرې ادارې په حواله د شوروي د الکساندر لیاخفسکي د

کریم  یادونه کوي. جنرال په ځانګړي ډول د اخالقي فساد او کمزورتیاوو رباني د الت ورکړي چې دمخ کې تفصی
دې مجلسونو  برهان الدین هم د تنکیو نجونو ډله ئیز جنسي تیري کیدل او کې به په هغه په کور بای نوم اخلي چې د

 لک ) قریه دار( معرفي کوي خو په نجونو دکلي م دوی د کلیوال کریم بای د رباني یو یوګډونوال و. په دې هکله د
دې ه شپې به پ یوګډونوال ګڼي چې د دې بانډارونو تیري خبره نه مني. نوموړی، تنکی ځوان برهان الدین هم د

نۍ په رباني د کور کې د مخونو ۷۹ – ۷۸دویمې سقاوی نومي کتاب په  د تنکیو هلکانو نڅاه کوله. کې مجلسونو
هغه  د کې راغلي چې رباني او کتاب په هماغه پاڼو دلته یې راوړل اړین نه ګڼم. د ي چېهکله داسې څه لیدل کیږ

په  کابل په لویدیځ کې یو کور په ګډه د تنظیم غړی شو عبدالرب رسول سیاف د بدخشۍ وطنوال چې وروسته د یو
صادي ستونزې په ګوته کوي. په کرایه نیول د رباني اقت یوه کور له لوري د کورنیو دوو کرایه نیولی و. په ګډه د

 خپلې تنخوا له الرې داسې شتمنۍ نشي ټولولی.  دا نوموړی کورنۍ پراخه شتمنۍ لري چې یو استاد د نن مهال د خو
 پردیو د قاچاق( ترالسه کیدای شي یا داچې د عامه شتمنیود لوټونې، ، دېنارواالرو) بډې اخیستن ډول شتمنۍ د

روبل او لایر ترالسه کړې  یې ډالر، هغې په بدل کې د ې وي چېړنې ترسره کړارادې له مخې یې داسې ملي ضد ک
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 د په پرتله ډلو نورو چپاو کې د او ملي شتمنیو په چور د فساد او شراو وي. څرنګه چې په تنظیمي واکمنۍ کې د
لپاره وړاندې شي. اثبات  دې ادعا د لوړې کچې غالوو او لوټماریو خبره وشوه څوبیلګې به د جمعیتیانو له لوري د

پخواني  چې د په ترڅ کې واک مجددي ته وسپارل شو په وزارت کې د مراسمو بهرنیوچارو د ۸ثور  کال د ۱۳۷۱د
کله چې پخوانی صدراعظم »ظم فضل الحق خالقیارګډون درلود.کې صدراع په هغه حکومت ځینوچارواکو او

وزارت مخکې له  د مسعود نفرو د بهرنیو چارو د خپل موټر کې ووت.ه وزارت څخه پ د بهرنیو چارو خالقیار د
کې یووړ.ماښام  خپل موټره یوه پوځي افسرپ ، خالقیارپلی روان و ترڅورنه کښته کړ. موټریې ترې وتښتاوهموټ

 ځینو د له هغه څخه یې پیسې غوښتې وې ترڅو او قوماندان لخوا وتښتول شو د مسعود د جلندر هباب خالقیار د
پخواني حکومت   نجیب هللا د حکومت لوړپوړو پیژانده د چې د ( خالقیار۱« )خوشی کړل شو افسرانو په مرسته

 هغه سلګونه زره کړ خو له منګلو آزاد سره یې ګډه ژبه موندلې وه د مسعودیانو مسعود کارملي افسرانوچې د
مخامخ و. هماغه دي  سترګواښ سره پت د ، مال اوځان هغوی سره یې نه پیژندل د کارملي مخورو وطنوالو چې د

 ، خوراکي توکي اوڅخه تیل دولتي بیزونو ، دبنسټونو تجهیزات پوهنیزو او دولتي ادارو مجاهدینو د چې وسلوالو
مجددي په ویاړسره ویل  دې ډول نرخونه راولویدل اوه په بازار کې په ټیټه بیه پلورل چې پ ایستل او لوازم نور

توکي جهادي غلو  راکي توکو نرخ ټیټ شوی دۍ خوهغه خبرنه و چې داخو او اوړو د واکمنۍ په مهال زما د»
جمعیت اسالمي مشربرهان الدین رباني) بحران الدین  ( د۲« )ته وړاندې کړي دي. په ټیټه بیه یې بازار غالکړي او

 پدې سیالۍ کې څومره جهادي تنظیمونو بربادی( هم پدې چوراوچپاوکې بې برخې پاتې نشوداچې نوموړي به د
تاال  د ملي شتمنیو کې د متحرکې واکمنۍ په وروستیوورځو د نوموړي د خو ین دترالسه کړې وي قضاوت ستونزم

 کال دجنوري په دویمه د ۲۰۰۱رئیس د اسالمي دولت جمهور افغانستان د رباني د استاد»رسنیزه شوله.  یوه مسئله
چې اصلي بیه یې دری سوه لکه ډالره  ه ډالره وپلورلهته په څلورنیم لککسپین هوایي شرکت  ایران د آریانا الوتکه د

خرڅالوپیسې یې دولتي  د خپلې اصلي بیې نه دوه سوه لکه اوشپژنوي زره ډالره ارزانه خرڅه شوې ده او وه.هغه د
طالبانو په  چې نوریې د هغه وخت ترسره کړه( رباني دا کرغیړنه معامله ۳«)حساب ته نه دي لیږدول شوې.

خلکو اوعامه شتمنیو  سره نه یوازې د تنظیمونو په واکمنیدو ساتلو امید نه درلود. هیره نشي چې د د وړاندې د واک
په  ښځو تنکیوځوانانواو د هغه جهادي شهواني سادیستان وو چېشوچې  لوټول پیل شول بلکه بل آفت هم راڅرګند

ي د . ویل کیږي چې د ربانلټوپک په زوربه یې له ځانه سره وړ ښکاریې پیل وکړاوڅوک به یې چې خوښیدل د
دې اړه عریضه وکړه هغه په ه پ میرمنې میړه رباني ته . دیوه میرمن تښتولې وه واکمنۍ په مهال یوه قوماندان

! زن عارض را ایله کنید. با احترام پروفیسور برهان قوماندان صاحب محترم»عریضه الندې احکام ورکړي وو
وس نه  ارباني له احکامو څخه بریښي چې نوموړي د ( د۴« )مي افغانستان.الدین رباني. رئیس جمهور دولت اسال

 فساد مخنیوی وکړي.  او واکمن شر درلود اویایې نه غوښتل چې د
 نوربیا...
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