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  جعلي روپيو په ذريعه  ويجهاد د ناول مقدس

  )برخه  ړۍلم(

و ليدلی حال ؛  زما د يوه معتمد همکار د ستر

 .احمد گيالني په کور کي ناست وم چې ناظر يې احوال راووړ وايې د پير صاحب سيد 

 .غواړي چې تا وويني . هغه داسي چې ؛ پير ساب هغه نفر را ورسيدل او دباندي منتظردي 

ول خپل يو  ی وه ، پر غو ژبه يې خپل ناظرته وويل چه رايې وله دلته خو   .پير ساب چي غو

ي ته ISIپنجابيان ؟ چې پسته معلوم شول د  هغه وه چې دوه دري دقيقي بعد دوه نفره  غړي ول کو

وړه ( له يوي مهروالک شوي بوج سره را ننوتل او پير ساب ته يې وويل چې په دي بوج  ) ك
ه مليونه هغه کلداري دي چې ستاسي د تنظيم په برخه کيږي او له دي وينا سره سم بيله دي  کي پن

ي له کوره ووتل او په خپل چې  . کار پسي والړل  چاي و

ت او ورته وي ويل چې دی  به درسره ) يعني زه ( پير ساب له دي سره سم خپل ناظر راوغو
او والړ به سي همالته چې هغه سړی تاسي ته منتظر ده ، دا روپ به ورته تسليم او هغه به  واخلي

ي به يې حساب کړی او دلته به تاسي ته ه ويشت مليونه کلداري درکړي خو   .يې راوړۍ  پن

ر کي والړ ش   .په ضمن کي يې ناظر ته وويل چې په هغه لوي مو

وک ول چې د ا پيسي يې  تل ، دا دوه پنجابيان  رکي مي له ناظره وپو همکار ويل چې په مو
و ؟ هغه ويل دا د  راوړي او اي ته بوزم چې شيطان  ISIاوس چيرته  نفر ول او اوس به دي داسي 

و دقيقو همداسي يوي مرداري او له بيروباره .  ورکوي هم الر پکشې ډکي       هغه ول چې بعد له 
ي ته ور داخل شولو   .کو

ي ال مرداره  ي ته چې تر دي کو ه مو ال تر پايه نه وه طی کړي چې ناظر يوي بلي فرعي کو کو
ر ودرا او له ه فاصيلي په وهلو سره يې مو ر ورکاټ کړ او د يو  وه او يوه زړه چکړو ډکه وه ، مو

کوله ان او جامي يې د کابل دمستريانو په شان په  دروازه يې و ول  ورو يو ناولی سړی چې  چې 
تو ژبه روغبړ وکړ ،   ريسو او موبلينو ککړي  وي راووت او له ناظر سره يې بعد له دي چې په پ

واب کي ورته وويل چې خپل هغه ته وويل چې وک ده ؟ او هغه په  ري دي  سړی ده  مل
وړه مي په شاوه  ډاريږه او بيايې موږ داخل د حويل ته       مه  په داسي حال كي چې د روپيو ك
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و شميره  2تر2له: د پا
ت تاسو همکارۍ  ئ  .  ته رابوليافغان جرمن آنالين په درن ينگه ک maqalat@afghan-په دغه پته له موږ سره اړيکه 

german.deير و لولـئ: يادونه لو مخکې په  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده ، هيله من يو خپله ليکنه له رالي  دليکنې د ليکنيزې ب

 

اراج ته چې ورکشاپ ته ورته. مشايعت کړو  وو ، داخل کړو او راته وي ويل  هلته يې موږ يوه 
وړه راکړی او تاسي دلته منتظر اوسی   .چې ک

مان  ( دروازي نه  چې کتل مو داسړی د دي حويل له يوي بلي حويل ته داخل او پس له ) په اغلب 
اراج ته را  يوي  وړي يې پر شا وي  شيبي انتظاره مو کتل چې له دوو نورو تورمخيو سره چي ك

ه سه  او پير صاحب  داخل او ناظر ته يې  وويل چې داده ستاسي مال ، نور نو ور پر مخه مو 
 .ته مي سالم ووا ياست 

ر ته را پورته او هغه ول  وړي مو بعد له دي چې د روپيو يو لکيز بستي مو وشميرلي ، مو چې ک
 . مخ په کور را روان شولو 

ه وينم ؟ زما سر خو هي پر خالص نشو  خه تپوس وکړ چې دا  هغه په . په الري مي له ناظر 
ه کړه چې دا خل يوه پاکستان  اصلي روپ له پير صاحب  واب کي  ه داسي راغبر خه پر پن

و کيږي  جعلي کلدارو اخلي ډالر ،       دوي افغان ، . چې فرق يې له اصلي کلدارو سره نه تر ستر
خه بيا يوه اصلي کلداره پر  عربي دينار او هندي کلداري هم ر له نورو تنظيمو  جعلوالي شي ، م

 او يوه احترام استثنا  قايل ديته د پير صاحب په  لورو جعلي کلدارو را نيسي ، تنها زموږ تنظيم

خه  رانيسي   .  کلداره يې قيمته را

ه لپاره دا کار کوۍ ؟ ناظر دي کړي ، چې تنظيمونه بيا له همدي روپيونه د  نو ماويل دانو د 
د مثال . په مليونو  روپ پاته کيږي       په دي صورت کي د تنظيم مشرانو ته  مجاهدينو معاش ورکوي

ه موږ د ه ويشتپه تو ه مليونه په پن ه مليونه چې د . مليونه تبادله کړي  اده پن اوس نو هغه پن
)ISI  (له همدي روپيونه ، زموږ د  له خوا زموږ د تنظيم له پاره رسمي تخصيص ورکړ شوی وه

ه مليونه له همدي روپيونه بيرته د  نفرو ته  ISIتنظيم خپلو مجاهدينو ته په معاش کي مصرفوو ، پن
ه د تنظيمو دانورو رهبرانو ته پاته کيږي  لس متباقي مليونه پير صاحب او په همدي تو  .او پن

واب کي راته وويل چې ) ISI(نو ما ورته وويل چې د  ه کوي ؟ ناظر  په  نفر په دي جعلي روپيو 
مان  ه په جعلکارانو د دوي له جعلکارانو سره الس لري او هغه ده چې دا جعلي پيسي بيرت په اغلب 

داسي تبادله کوي چې هم دوي ته او هم جعلکارانو ته يو مقدار اصلي روپ  اصلي روپيو په مقابل کي
 .په الس ورسي 

په دي حساب افغان مجاهدينو دا جعلي روپ افغانستان ته راننيستلي ، که هغه کلداري وي که افغان 
د مامورينو  ISIله بلي خوا دا جعلي روپ د . ر کوله عربي ديناره او بيايې راکړه ورکړه پ او که يا 

يدلي وه او هر مجاهد چې به د  لپاره د جرم د اتهام لگولو د مامورينو  ISIلپاره خورا شه وصيله گر
بهانه به يې د همدي جعلي پيسو په کارولو سره  د نورو  له امر نه سر پيچي كوله ، نو په يوه نه يوه 

 . ر  او بيا به يې محبس ته  ور واچاوه پوليسو په ذريعه راگي

 د لمړۍ برخي پاي 

 ادامه لري 

 


