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 31/۰۸/۲۰۲۰              اخترمحمد یوسفی
 

 د آی. اس. آی. ملیشه د هند د ملیشی خوب لیدلی؟
 

ار ویلي حکمتید پاکستان د بیزنس ریکارډر ورځپاڼې د راپور پر اساس، د افغانستان د اسالمي حزب مشر ګلبدین »
د ولسمشر غني په هغه فرمان کې، چې نن ارګ . چې د افغانستان حکومت د هند په مرسته یو ملېشه ځواک جوړوي

د بیزنس ریکارډر د راپور له مخې، . خپور کړ، حکمتیار د مصالحې د عالي شورا په مشرتابه پالوي کې شامل دی
ان حکومت د سولې مخالفت کوي او داسې اقدامات کوي چې د حکمتیار د جمعې د لمانځه په مهال وویل، د افغانست

ده زیاته کړه، هند د پاکستان په خاطر د سولې د روانې پروسې مخالفت . افغانستان لپاره به خطرناک عواقب ولري
ده همداراز ادعا کړې چې د  .کوي او غواړي چې د افغانستان له حکومت سره په ګډه یو ملېشه ځواک جوړ کړي

 .« افغانستان حکومت د سولې مخالفت کوي او نه غواړي چې طالبان د اوسني نظام برخه واوسي
 

 
 

په آسیا کښی د افغانستان یواځنی تاریخی او بی غرضه مرستندوی دوست دی، کوم چی د افغانستان په بدو  هندوستان
 ورځو کښی تل د افغانستان د خلکو تر څنګ والړ دی. 

هندوستان په افغانستان کښی د پاکستان او د هغه د مزدرانو د جګړو ورانی او ویجاړی یی بیا رغولی او ستر کارونه 
یی سر ته رسولی دی، کوم چی افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه پاته شی. په خپلو پښو والړ افغاستان به هیڅکله 

 د پاکستان پنځمه صوبه نه وی. 
دی چی د خپلو مزدورانو او مشاورینو په مرسته په افغانستان کښی د هندوستان پر ضد خپله دښمنی  دا یواځی پاکستان

 .د ګران افغانستان په پاکه خاوره کښی پرمخ وړی او په عین وخت افغانستان هم ویجاړ وی
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ته، هندوستان په مرس ډیر نه انکارکیدونی اسناد هغه وجود لری کوم چی د افغانستان د بیا روغنی په پروژو کښی د
ړک د جوړولو پرژه ساو د دالرام د ولسوالی تر منځ د پروژه، د نیمروز والیت لکه د سلما د اوبو د بند د جوړولو 

کښی هغه بوخت هندوستانی انجینران او کارکونکی په وار وارو د پاکستان د آی. اس. آی. د استخباراتو لخوا 
 دا د پاکستان جنایتونه په افغانستان کښی نه وینی.تښتول شوی او یا وژل شویدی. ګلبدین 

( کاله د مخه د داود د جمهوریت په وخت کښی  افغانستان پر ضد یی ۴۶ګلبدین د پاکستان هغه مزدور دی کوم چی )
د آی. اس. آی. په غالمی باندی پیل کړیدی. ګلبدین د افغانستان د پردیو په څلورو لسیزو جګړو کښی د پاکستان په 

 او مظلوم افغان ولسونه یی وژلی، افغانستان یی وران کړیدی.  بیګناه ور یی ډیردست
 

ه پر ضد د پاکستان په لمسون ډیر زیات دی چی پ د بیګناه خلکود ګلبدین د جنایاتو شمیر د افغانستان او افغانستان 
 دی لنډه لیکنی کی نه ځایږی دلته یو څو مثاله یی لیکو. 

 

 کښی د آی. اس. آی. افغان ملی او سیاسی شخصیتونه یی وژلی دی.ګلبدین په پاکستان  -*
 ګلبدین د هیواد زرهاؤ میرمنو او نجونو پر مخونو باندی تیزاب پاشلی دی. -*
 ګلبدین او احمدشاه مسعود پخپل مینځی جګړو کښی زیات شمیر هیوادوال وژلی دی.  -*
وران کړی او د شپتو زرو څخه ال زیات د کابل ښاربیګناه  میالدی کلونو کښی ټول کابل یی 1۹۹۴ـ 1۹۹۲ګلبدین د  -*

 هیواد وژلی چی نه انکارمنونکی اسناد یی موجود دی.
ګلبدین د پاکستان او د افغان تندالرو د تنظیمونه د رهبرانو د غوښتنی پر اساسی د جنایتکارو د تور لست څخه  -*

 ایستل شودی دی.
 ه راغلی او د امریکایی په ډالرو مرسته ژوند کوی.ګلبدین د پاکستان په مشوره هیواد ت -*
 د ګلبدین د ډلی هغه قاتالن چی افغان بیګناه ملکی هیوادوال یی وژلی دی له بنده خوشی شوی.   -*
ګلبدین اوس بیا دوباره د پاکستان په دستور په افغانستان کښی په نوی توطیو او غوړه مالی باندی الس پوری  -*

 کړیدی. 
 

 
 

ګلبدین بیا غواړی چی لږ تر لږه د سل زرو نور بیګناه افغانانو قصابی د پاکستان لخوا د افغانان د ووژل پخپل الس 
لویښت کاله کیږی چی ګلبدین هلی ځلی کوی چی ګران افغانستان د پاکستان پنځمه صوبه کړی او یا څکښی واخلی. 

 ټول افغانستان بیخی نور هم وران کړی.
لیدل دی چی د امریکی او ناټو د نظامی قواؤ د وتلو څخه وروسته به وار بیا افغانستان د پاکستان تر ګلبدین بیا خوب 

 ولګی راځی، نو ځکه دی په غوړه مالی او نوی تبلیغات باندی دوباره د پاکستان په ګټه پیل کړیدی. 
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ت راتالی. د سولی د شورا په ټول لسسوله افغانستان ته د هیواد د بیګناه خلکو د قاتالنو پواسطه لکه ګلبدین نشی 
 کښی د شر او فساد رهبران او د پردیو مزدوران شامل دی.  
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