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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

  
  

 ۸۰1۸۱۰۲۱۰۲        ابراهیمي هارون محمد څیړندوی
 

 کې افغانستان په اهداف شوم پاکستاند 
 (برخه لومړۍ)

 

 نړۍ اسالمي په انګلستان کي کال ز 1۴۹۱ په هیواد دغه دی، هیواد اسالمي یو نوم په کې ګاونډ په زموږ پاکستان

 له آسیا منځني د او اسرائیل پاره له نړۍ عربي د چي کیږي ویل داسي. کړل ایجاد منظور په ساتلو د ګټو خپلو د کي

را  هیوادونه نوي بېالبېل دوه پاره له کولو ترالسه موخو د غرب د مرسته په غرب د مخي له پالن د پاکستان پاره

 .ديمنځ ته شوی 

 چي دي، شوي وړل مخ په خوا له جنراالنو پوځي د یې حکومتونه ډیر ورځي نن تر بیا څخه پیدایښت له پاکستان د

 .دی ساتلی پاره له هدف خاص یوه د پاکستان غرب چي ده ثبوت دي د خپله خبره دغه

 هیواد دغه چې کوالی شوای ونه انګریزانو او دي، ثبت کې تاریخ په جګړي افغانانو د سره انګریزانو له ،چي دا

 کړي پېل تحرکات مسلمانانو هند د خالف په انګریزانو د هم کي هند برطانوي په خوا بل وګرځوي، مستعمره خپله

 جګړو د سره برطانیا له پاره له افغانستان د او واړوي څخه بریطانیا له توجه مسلمانانو هند د چي پاره له دي د وو،

 افغانستان او هند د ځمکه دا چی جالکړه ځمکه ټوټه یوه نوم په مسلمانانو د یې پاکستان ونیسي، کی راتلونکي په مخه

 . شو جوړ پکي پاکستان ئسن او غصب خالف خوشي د هغوي د او زور په څخه

 شو، ګاونډی پاکستان یې ځای په افغانستان د چي ځکه دی، آمن په څخه تهدید او حملو له مسلمانانو د هم هند اوس

 .کړیږي څخه کړنو ناروا او ناسمو له هیواد دغه د ورځي ترنن کیدو پیدا له پاکستان د هم افغانستان دارنګه او

 دی، ګونګ هم تعریف مسلمان د کی قانون اساسي په دولت د هلته خو اوسیږي، مسلمانان کي پاکستان چي منو موږ

 الیحي انګریز د ځای په شریعت اسالمي د کیږي، کارول کي محاکمو په قانون انګریز د کي پاکستان په هم تراوسه

 .کیږي کارول

 اسالم هلته چي دا ده؟ څه معنی دي د اسالم، بیا پاکستان لومړی چي کوي، داخبره کوونکي سیاست ټول پاکستان د

 .لري تعریف ډول بل هم مسلمان او

 لوبې څه عزت په افغانانو د الندې سیورې غوړیدلې تر امریکا د پاکستان ګاونډی زموږ چې ګورو هم دا مونږ

 وچه په ترډیره چې دی ماهره دومره کې چلبازي په اداکوي رول کلیدي کې آسیا په چې پاکستان دي؟ کړي روانې

 مخونه دوه سرکې یوه اوپه لري ژبي دوې کې حلق یوه په غواړي، هواوې دوې کې بام یوه په کوي، شیدي غوا

 په دوی د یې مخ ګواکې ،چې وغولوي څوک هر او واخلي کار هرچانه د شي، پوی ژبه هرچاپه د ترڅو لري

 به هیوادونو اسالمې او اسالمه د ګواکې چې دي پوښلي نامه په قوت اټومې اوسني د اسالم د یي عرب دی، وړاندې

 کشمېر د یې مسلمانان نور اونړۍ پاکستان د وخوړل، نامه په اتحاد ضد دتروریزم یې اروپا او امریکا وکړي، دفاع

 جهاد او اسالم. ده کړي روانه لوبه خیانت او غدر د سره هرچا له یې شاته ردېپ   د ماا دي ایستلي تیر نامه په جهاد د

 هوایې خپل کړ، لوټې لوټې قوتونو کفري په نه خاوري خپلي د یې هیواد اسالمې ګاونډی یو چې داسو یې خو

 خو وفا سره دعربو ورکړه، کې واک په امریکا د لپاره رانولوو هیوادو اسالمي د او وژلو د مسلمانانو د یې ډګرونه

 څو د رسولی وو نه تاوان ته دوی یې هیڅکله چې مجاهدین خلک، عام ژورنالستان، ډیپلوماټان، عرب چې داسوه

 د کې آباد آیبټ اوپه وپلورل باال ښکنځلو او پیغورونو په څیر په څارویو د باندې امریکایانو په کې بدل په ډالرو

 اټوم ده؟ مرمووزه او ګونګه څومره او ده؟ او وه روانه څنګه چې معلومه نده پوره هم التراوسه سرلوبه په اسامه

 د قوت دا که سته ډیر امکانات دې د بلکه سې وکارول پاره له دفاع د اسالم او مسلمانانو د چې خبر خدای ال خو

 .سي کارواخستل ورڅخه ضد په مسلمانانو د چې لري ډیرامکان دی، اوس چې لکه وې کې کنټرول په السونو داسې

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_ebrahimi_m_haroon_depakistan_shum_ahdaf_pe_afghanistanky,pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ebrahimi_m_haroon_depakistan_shum_ahdaf_pe_afghanistanky.pdf
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 شریکه یې سره یوبل چې راځئ کوو، شروع مهاله له جهاد افغان د سره روسانو د کیسه یی هکله په افغانستان د

 :ولولی ترپایه ئی برخی ټولې چې ده هیله مو لوستوونکو د او کړو

 د خو ورکړي، ځای ته مهاجرو افغانستان د چې غوښتل نه یې به یا غوښتل به پاکستان ،جهاد د سره روسانو د

 له او پاره له کولو ترالسه امتیازونو او مادیاتو د څخه هغوی د او خوښه په غرب او سعودي انګلستان، امریکا،

 په ته مهاجرینو افغان پېمانه پرېمانه په یې ویرې له نیولو پاکستان او حملې د خاوره په پاکستان د څخه روسانو

 .ورکړ ځای کي کمپونو

 وختونو لومړیو هغه په اهداف شوم خپل پاکستان چې وایې مجاهدین افغان ډیر کي وخت په ټریننګ د ته مجاهدینو

 ترور هلته او والړشئ ته کلیو خپلو تاسي چي ویل ته مجاهدینو افغان یې به کي ټریننګ په او کړل، ښکاره کي

 له او تخریب ځایونه المنفعه عام لرئ، نه وس او توان وړلو منځه له او حملي د ځایونو نظامي په چي دا وکړئ،

 .کړئ خپره ویره او ډار کې دننه په هیواد د یوسئ، منځه

 کله چي وویل هغوي راکاوو، ټریننګ آی ایس آی کي وختونو لومړي په جهاد د ته موږ چي وویل افغان یوه ماته

 کې اډو پوځي او فرقو په کسان اردو د او عسکر چي ځکه) پیداکړئ مامور کوم دولت د نو والړشي، ته کلي خپل

 ووژنئ، کي کلي په هغه( رسیدی نه ته نیولو او وژلو دهغوي کی وختونو لومړیو په هم وس مجاهدینو د او اوسیدل

 څخه مجاهدینو د خلک ترڅو ووژنئ معلم مکتب د کي کلي په ستاسي کي، نه پیدا کي کلي په مو مأمور دولتي که

 .ولویږي رعب خلکو په او پیداکړي ویره

 به حکومت په او دي، ځایونه حکومت د وسوځوئ، کي کلیو خپلو په مو مکتبونه چي ویل به کسانو آی ایس آی د

 .وشړئ څخه کلیو له یې یا او مړه معلمان مکتبونو د. شي راوړل فشار

 پرالس مجاهدینو د مکتبونه شمیر ګڼ دننه کي افغانستان په چي وتوانید آی اس آی کي وخت په دمجاهدینو

 پوهنتون او مکتب چي شول ښودل نه پري ځوان او ماشوم افغان ډول دا یوسي، یې منځه له او تړي ویې وسوځوي،

 .والړشي ته

 روزنې او ښوونې د افغانان چي دي پالن شوم آی اس آی د پاکستان د پوري ورځي ترنن څخه وخت له مجاهدینو د

 .دی پاره له پښتنو د یې پالن دغه ډول ځانګړي په او شي، برخې بې څخه نعمت له

 تخریب ځایونه المنفعه عام هیواد د چي کیدله غوښتنه اګاهانه څخه موږ له چي وایې چارواکي مشران ګوندونو د

 .رسوله نه هم ګټه کومه یې پاره له جنګ د چي ځایونه هغه کړو،

 چي وایې هغه وو، مشر اطالعاتو د حزب اسالمي د پاره له حوزي لویدیځي جنوب د چي ذاکر سرور محمد حاجي

 یې نقشه وه، ایښي پرمیز یې نقشه لویه یوه بندونو او سیندونو د افغانستان د او وغوښتلم آی اس آی کی کویټه په

 منځه له هغه او والوزوي بند دغه تاسي که چي وویل راته اړه په بند بریښنا د کجکي د یې آخرکي په او کړه تشریح

 وي، ګریوان او الس سره ستونزي دغي له به دولت کمونسټ او شي، قطع بریښنا به هلمند او کندهار په نو یوسئ،

 دولت کمونسټ د سره ولسوالیو الندي څخه رود هلمند له او لښکرګاه د سم سره خالصیدو د به بند دغه داچي، بل

 د به سره ولسوالیو ډیرو له او یوسي منځه له هم به پل لښکرګاه د نو شي، خالص بند که ځکه کړي، بندي الري

 .شي وتړل الره لښکرګاه مرکز

 هم هغه دي، کلي او کورونه مجاهدینو د ډیر الندي بند او رود د خو دلته چي وویل ورته ما چي وایې ذاکرصاحب

 . رسیږي ته مجاهدینو یې زیان ډیر او وړي،

 یوه حکومت چي وکړئ کار دا تاسي پاتي، دي نه کي کلیو په خلک ډیر هلته هم هغسي اوس چي وویل آمام کرنل

 .شي بندي الري یې سره ولسوالیو له او شي قطع بریښنا هلمند او کندهار په او وویني ضربه قوي

 قوت هلته اسالمي حزب وکړئ، کار دا چي وویل یې ماته کړه، ډیره ورسره مي خبره چي وایې صاحب ذاکر

 اړتیالرئ ته مهماتو او پیسو تاسي که. ؤشي کار دا چي غواړو موږ شئ، کوالی کار دا تاسي او لري، اومجاهدین

 .کړم برابر درته یې زه چي ووایه ماته
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 له دهیواد دا او لرو نه اړتیا ته مهاماتو او پیسو پاره له ماتولو بند د موږ چي وویل ورته ما چي وایې ذاکرصاحب

 .کوالی شي نه کار دا ډول هیڅ په حزب اسالمي ده، شتمني پاره

 ترنن چي. شو کړل ګوښه دندي له او ورسید ته صاحب حکمتیار ښاغلي کي پېښور په شکایت ذاکر حاجي د ژر ډیر

 خولې د صاحب ذاکر د ته لیکوال خبرې دا) شو نه څښتن قفمو   ښه د ذاکرصاحب کي حزب اسالمي په بیا ورځي

 (.کړي غړي شوری اجرائیه د حزب اسالمي د څخه

 آی ته حزب اسالمي ځکه کیدی کچه لویه په څخه اسالمی حزب د البته کیدی نه تنظیمونو ټولو د ښتنې غو داسې

 مخالفت ورسره ذاکرصیب لکه یی قوماندانانو وځین البته ورکول، امتیازات زیات ګوندونو جهادي نورو تر آی ایس

 . ؤ تلل منځه یاله او ؤ کیدل ګوښه دوی د بیا یی پایله چې کاوه

 د چي هللاالحمد خو وشوه، څخه قومندانانو له اسالمي انقالب حرکت د وروسته غوښتنه ماتولو د بند د کجکي د

 او بند کجکي د چی توانیدی ونه آی اس آی او وو، ورکړی ځواب منفي ته آی اس آی هم قومندانانو اسالمي حرکت

 .یوسي منځه له پل لښکرګاه د رود په هلمند د یواځني لپاره راتګ او تګ د ولسوالیو د سره لښکرګاه د

 آی اس آی چي: ؤ ویلي داسي ته ملګری یونږدې زما صاحب صدیقي حاجي قومندان مشهور یوه اسالمي حرکت د

 مرسته هم یې کي رسیدو په ته لښکرګاه ورکی، ورته هم یې ټریننګ هغه د ورکړ، ورته توپ لوی او قوي یو

 له پل لښکرګاه د چي شئ کوالی تاسي واسطه په توپ دغه د چي وکړه، غوښتنه یې کي پای په خو وکړه، ورسره

 .یوسئ منځه

 .لري اهداف شوم څومره جنراالن آی اس آی د چي شوم پوه خو کړ، ورنه ځواب هو او نه د ما چې وایې قومندان

 وو، قومندان ځواکمن حزب اسالمي د کې سیمه په اندړو د او دی، اوسیدونکی غزني د چي شلګری جبارخان مامور

 زور مجاهدینو د ته دولت چی کړه، مات بند سردې د چي وویل یې ماته او وغوښتلم آی اس آی زه چي وایې هغه

 .شي زیانمنه ده کي الس په خقلیانو د چي هم به ښرنه او شي، معلوم

 سره ماتیدو په او دي، اوبه پاره له ځمکو عتيارز د خلکو د خو دا چي وویل ورته ما وایې شلګری خان مامورجبار

 باندي حکومت په ترڅو وکړئ داکار تاسي چي ویل جنراالنو آی اس آی خو ورسیږي، ته مجاهدینو زیان ډیر یې به

 .ورکړي السه د توان جګړي د سره مجاهدینو د او راشي فشار

 هم څخه زما غوښتنه ورته چي وایې قومندان پیاوړی او مشهور یو اسالمي انقالب حرکت د کي اندړو په ډول دا

 به المل کمزورتیا د حکومت د او ورسیږي تاوان ته حکومت به دي پر او کړم مات بند سردې بند د چي ده شوي

 .رسوي زیان زیات ته مجاهدینو ځای په دولت د ماتیدل بند دغه د چي وویل ته  آی اس آی ما خو. شي

 د ورنه آی اس لرل،آی مجاهدین کې وخت په جهاد د یې کي سېمه په ولسوالي دبهسودو ننګرهار د چی غفار انجنیر

 دا پوهیدی، ښه ډیر اهمیت په دنړیدو پل د لرلي، یې کړي زده لوړي چي هغه وه، کړي غوښتنه نړیدو پل د بهسودو

 .وه شوي کي وخت هغه په څخه قومندانانو له حزب اسالمي د هم غوښتنه ماتیدو بند د درونټي د رنګه

 عام شي، ووژل معلیمان شي، وسوځول مکتبونه چي داوو پروګرام آی اس آی د لومړی ترهرڅه کې وخت جهاد د

 .شي تخریب خوا له مجاهدینو د ځایونه المنفعه

 ستم او ملت، افغان د یې ورسره ورسره کړل، ایجاد ګوندونه اوه نوم په مجاهدینو د دننه کي پاکستان په یې ډول دا

 .کول سپورټ ترشا پردي د هم ګروپونه

 پایلمړۍ برخی د 


