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 !!!اخستل بدل اود پښتون
 

 نو واخست بدل خپل هم وروسته کلنو سلو د که پښتون» وایی چې ده خبره مشهوره ډیره دا کی کلتور په پښتنو د
 چې دا نهکوی، صدق کی باره په تربګنیو او منیوښد منځیو خپل د پښتنو د یواځی دا آند په زما خو«  کړیده یی بیړه

 تاریخی که لهکه دی په.وې وژلی یی مشران دوې د چې واخلی څخه هیوادونو هغه د بدل وژلو د مشرانو خپلو د
 صدرآعظم پاکستان د 1۹۵1کال شپږمه په میاشتی د اکتوبر د نومیده ببرکزی اکبر سید چې افغان یو وګورو ته پاڼو

 او شیان ډیر به شا تر وژنی دی د.ورسو قتل په کی ښار راولپنډۍ په ایالت پنجاب د پاکستان د خان علی لیاقت
 پاکستان چې ده دا خبره مطلبی نلری،خو تړاو څه سره لیکنی دی د منظر پس تاریخی هغو د چې وې پراته وجوهات

ً تقریب له پس  سپتمبر د 1۹۹۶ کال په یی هللا نجیب ډاکټر او واخست بدل خان علی لیاقت د ورسته کلنو څلویښت پنځه ا
 افغانانو د خو څه، بل هر یا او وو کمیونسټ هللا نجیب ډاکټر چې دا.وواوځړ دار په کی کابل په نیټه 2۷په اشتیمی د

 ډول ځانګړی په او حکومت پاکستان د چې ګڼم وړ یادولو د وو، افغان-پښتون یو لپاره پښتنو د ډول ځانګړی په او
 مبارزین پښتانه ډول ځانګړی په او افغانان مین وطن په او وطنپرست ملی سلهاو په سازمان جهنمی «آی-اس-آی» د

 ویل افغان ته هغوې چې واسطهه پ افغانانو وطنفروشه او ضمیره بی د وژل دا پښتنو د.ووژل توګه رحمانه بی په
 جمعیت د لپاره وژلو د مبارزینو پښتنو د کی پاکستان په چې ګڼم الزم اړه دی په.کیدل سره تر ده ګناه لویه ډیره

 او شواهد ډیر کی باره دی په زه .وو ربانی «الدین برهان»الدین بحران یی مشر لومړی چې لخوا دګون اسالمی
 یوړاند بیلګو دغو د وغواړی څوک که خو شی، اوږده ډیره لیکنه دا به بیا وکړم ذکر ټولو هغو د که لرم، بیلګي
 هغوې د چې کوم اکتفا یادولو په کسانو څو یو د خو دی اوږد ډیر نوملړ وژنو دغه د.دی نه کار ګران کوم ماته کول

 ډاکټر کټوازی، جنرال ،رئیس بانک تجارتی پښتنی د غروال ګل جنت مجروح، بهاالدین پروفیسور لکه څخه ډلی له
 او عبدالحق حاجی محمد، وزیر وکیل الفت، عزیز ،ذاکر معلم لودین، نسیم ډاکټر کړوخیل، خان ولی شکیوال، حکیم
 ده وړ یادولو د .دي رسیدلي شهادت په لخوا اسالمی جمعیت د چې اشخاص وطنپرست او ملی شمیره بی نور داسی
 وي کلدارې زره څلویښت بیه سر د وژلو د اشخاصو ملی افغان د کی پاکستان په څخه لسیزی له کال 1۹۸۰د چې
 او اسالمی جمعیت د یی کی سر په چې به لخوا تنظیمونو وژونکو د چې شوه لوړه ته کلدارو لک یو وروسته چې

 ایسته په را څخه وخت هغه د.کیدی ورکول ته اداری جهنمی« آی-اس-آی» د پاکستان د وو ګوندونه اسالمی حزب
 قاتالن اجرتی حزب اسالمی او جمعیت د به کی قتلونو دغه په چې ځکه دا شوی، نیول دی نه قاتل افغان ملی هیڅ د
 ګوند اسالمی جمعیت د لپاره وژلو د مجروح پروفیسور د چې دې یاد په ښه ماته.کیدل حمایه لخوا «آی-اس-آی»د

 او وې ورکړي کلدارې زره څلویښت ته اداری آی-اس-آی د وه غاړه په ربانی مفسداالرض د یی رهبری چې
 .ورسو قتل په یی مجروح

 ناجوان ډیره په لخوا روسیی داوسنۍ او اتحاد شوروی وخت هغه د چې ته وژلو خان داود شهید د راشو به اوس
 برابره کله به موقع داسی چې دا دی، واجب او فرض افغان-پښتون هر په اخستل بدل ههغ د شول، ووژل ډول مردانه

 د یی مونږ په .واخلو بدل خان داود شهید د څخه روسانو د چې شی راپیدا اوتوان وړتیا دا کله به کی پښتنو مونږ او
 کودا د پرچم-خلق د مداخلت په روسانو د 1۹۷۸ کال 2۷ په اپریل د خان داود۔ دې ضروری او الزمی آخستل بدل

 .ورسید شهادت په لخوا تاچیانو
 ربانی مفسداالرض یی یو چې پلورنکې وطن دوه څخه ډلی له اشخاصو دشمنه پښتون او قاتلینو ضمیره بی دغه د

 شرمناک ډیر په نه نړۍ دی د او ورسیدل اعمالو پخپلو وو مسعود جاسوس ایران د او موساد ،«آی-اس-آی»د بل او
 .شول ګوزار ور ته کندی جهنمی دوزخ د ډول

 په(مجاهدینو)مجاهلینو د څخه یلپ د جهاد د افغانستان د او وو مآمور معتبر ډیر آی-اس-آی د چي پاکستانی بل یو
 وو جاسوس درلودونکی صالحیت پوره د څخه بابر نصیرهللا وزیر هل چارو کورنیو د پاکستان د وروسته کی منځ
 ورکړل رتبه «ډګروال»برګیډیر د لخوا پاکستان د کی تخریباتو او وژنه افغان په ته امام کرنل وو، امام کرنل هغه
 په ایالت پنجاب د امام کرنل.کیده پیژندل رتبه په امام کرنل د اخره تر هغه کی منځ په مجاهدینو افغان خود شوه

 شمالی د مړی یی کی 2۰1۰ میاشت اپریل د او شو وتښتول لخوا طالبانو د امام کرنل .وو شوی پیدا کی چکوال

 

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


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-aqalat@afghanm  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

 هغه"وو شوي لیکل پکی چې شو پیدا یاداشت یو یی ته څنګ مړی د شو وموندل کی سیمه په کوټ کرم د وزیرستان
 ".يګړوه لینک کلیک پدلته اره پل معلوماتو د"وو جاسوس سیا او آی-اس-آی د
 
 :دي ویلی ښه څه پخوا کاله سوه پنحه اً تقریب بابا رحمان شاعر صوفی اړه دی په
 

 شی الر غـاړه په کـوهی د به ستا چـیـرته  کی الر په سړی بـــل د کنه مـه کـوهی
 شی وزارـګ لور په ستا به غشی همدا چې  شه پوه هسی ولیو غشو په بل ېـچ هـت
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