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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال پ: يادښت    ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب

  

ه                        کوچی :ليکوال  ٠٤-٠١-٢٠١١  ني
                                                                                                         

  څيرپه   ميرههغهد  وافغانانګل دحميد
   ښکاریمهربانه ترسکنی مورکی په خبروچی

   
ه يی ځان دخلکو دشرم څخ به د قانون د محکوميدو د بيری او  کاوه نوکوم بد کار چا چیبه  دنيا ده، پخوا عجيبه

ول،  مګراوس برعکس ځينی بی شرمه انسانان لک طالبانو  نونکويس اود ورائه د پاکستان د آی اس آی پخوانی رپ
ګرحميدګل په ډيره بی شرمی سره د سيمی او نړی په مطبوعاتوکښی هرڅو ورځی وروسته ځان راښکاره  دډلو س ب

روغواړی چه وافغان بيچاره  ولس کوی او   ته ځان د هغي مهربانی ميرۍ په شان ور وښيی چی پخپل درواغو او ډن
اوس دا هغه روښانه د لمرشان حقيقت دی چه د هغی څخه په افغانستان  مګر.  ګواکی  ترسکنی مورهم مهربانه دی

والی، کوم چه د افغان اولس په  ديرش کلنی  کښی دننه او وک سترګی ځنی نه شی پ د باندی په ټول نړی کښی هي
 .ی دسيمی د هيوادو په تيره بيا د پاکستان اوايران ورانوونکی السونه په مستقيمه توګه ښکيل دیغملړلی جګړی کښ

 

  
 

General Hamid Gul oblivious of surroundings, deeply engrossed in thoughts at TAUDA CHEENA 
observation post over looking KHOST AIR FIELD, Next Photo in Kabul.  

   
د کابل د لګولو مهندس او (ی څيرشرمه   بیهغهد کښی څپوخپرونو په   دکابل څخه د طلوع تلويزيون دبيا  وارشپهرتي

 لکه د حميدګلپاکستانی چه  کوم ، کړ نشر يیمرکه و اتر سره د خبرو او)جنرال حميدګل د طالبانو برحاله ښوونکی
ه ډول پهوواکداران و درواغجن نور دپاکستان يواالن   د القاعدید دوی دا ادعا کوی چه ر بيا يو وا په ګ هر يو بن ان

په  حميد .  په افغانستان کښی ژوند کوی)فلمی لوبغاړی  غرنیپه آی اس آی پوری تړلید پاکستان ( العمراالدين او م
خپل نان د  افغااو په خطر کښی دیدين اسالم د ان کښی ت افغانسپهګواکی  چی درلوده هم  بياادعادا   خبرو کښیوخپل

وری و ادرواغډول  دا چه دیسره له   .ږیجنګيد بن االدين او مالعمر د کلکی ملګرتيا په وجه وطن او دين لپاره   ډن
يدلی ولس په ژوندد د افغان بيا هم  مګري،دويل شوي تکرارد دوی لخوا  په وار وارو ټکي هغه  پام وړا د کښی دانهرن

 د اهدافود سرته رسولو لپاره شوموو خپلد   يیاراندجهاد ټيکه  اواسالم ا د د،  پنجابی آی اس آیيواځی  چه، کومدی
څخه  د ډيورن د تحميلی کرښی د اود ننه  فغانستان اپر ضد پهولس د افغانان  تر نامه الندیسيوری د  او جهاد اسالم

   .لی اخ تریکار وحشيانه او ظالمانه توګه ډير په په هغه غاړه د پښتنو په قبايلی سيمو کښی
 د چهکړی را بربن  توطيی هغه  دښمنانو د خپل وطن د ايمانی دنده ده چه هرومرو مسلمانافغان او وطنپال يو هر ددا

    .سرته رسویيی  ضد پر ولسونوارهچيبد  د هغوشا يی د پردی ترن نا ولس قسم خوړلی دښمنا دافغان
ه کتنی سره ددی دروغو د سپيناوی لپارزه  وړاندی کړم چی  او ځوابونهښتنیوالندی په دا څو غواړم چی په يوه لن
وهيوادوال ګړيدلی  افغانستانګراند   .قضاوت وکړی رښتنی  بنياد پر او پښتانه دی پرهغو باندی د ملی ګ
  

 که پښتانه د يا ، اودیکړي  نازلپاره   دافغاناند ځیايو) ج( خدای کتابسمانی  آ  دا مبارک قرآن مجيد  آيا-:لومړی
کی پرمخ  غواړی د  يی هغه ډول چی پاکستانی جرنيالن چه د آی اس آی د غوښتنی سره سم دینی مسلمانان يواځم

   ی ؟ اسالم څخه دفاع وکړ



  
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت  ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب

 

    
 

 Muslim pilgrims arrive to pray at Mount Arafat November ٢٠١٠ ,١٥   
  : چیریوخبره واغوږو دا دی په ښوخالصو د طلوع تلويزيونحميد ګل او

نی ختڅخه کالونوڅورلس سوودبارک دين اسالم م  د ری ټول په  .  پيدا شويدی رایځ کی مخکښی په اوسنی من
ه  په  چهدی زيات  ال څخهبيليونه ١ ، ۵٧ تر د مسلمانانو نفوساوس   کښی وس پن  و او زيات اسالمی هيوادوپن

کی د .  ونو کښی ژوند کویکوټدنړی په ټولو  کسو څخه هريوڅلور سره د په لرلو نوهبود سلهاؤ مذ نناانسا کری د م
  پاکستانکلن ۶٢دا  . وکړی په سوله ايز توګه ژوندغواړیيوځای  يو کس مسلمان دی چه د نړی د نورو وګړو سره

 ديی  نفوس چه ، دی شامل هم په حساب کښید شميرنی  د هغو مسلمانانولری نفوس  څخه زياتهونيميل ١٧٣ چه 
  چه تاسی و نورو ته واياست وینو که داسی جهاد فرض .زيات دیهم الچندوورڅلترپه پرتله  )لراوبر( پښتنوټولو
 مګرد عمل په . واخلی پکښیباال برخه څلورځلی پښتنو او وافغانان ترسر کښی پنجابيان او د هغو پر يان پاکستانبايدنو

، پوهنتونونه او  یځوونښولی ټی د پاکستان په شمول  په ټولو اسالمی هيوادو ک . داسی نده خوښیډګرک
ی پکار نارينه او په هغو کښی عاله دي اوکارخانی  ف  پنجابی آی اس آی د خپلو په افغانستان کښی  . بوخت دیښ

  . ورانه وی يی نوورسیپه مخه څه چی يی هرونو ډلو په الس ليونیرانکاروو
                

  بيخی څخه نوراسالمی او جهادی مبلغينالنو جرني آی اس آی دپنجابید  بيله آيا په ټول اسالمی نړی کښی -:دويم 
ن نا نوی مسلماافغانانکه   اوورښی  الرهاو جهاداسالم  پښتنو تهپه خاص ډول او  افغانانوو دوی  يواځی چینشته
  ؟ ته اړتيا لریالرښوونو لمسوونکیچه ستاسودی شوي

  

  
  

                 Commander gets appreciation of his exploits from ISI Director General HamidGul  
څخه را پدی خوا اسالمی  د پيدايښت اسالم د مبارک ديند   او کيږی چه مسلمانان دی زياتکاله زرو  ترافغانان 

مسلمانانود نورو  اصحاب کرام اود ، ښوونوپه الر د احاديثو) ص(د پيغمبر  له مخی اوود احکام مبلغين د قران مجيد
انسانانو په زړونو کښی  يونو د ميل کښی خپل هلی ځلی کړيدی چه د اسالم مبارک دين په نړیارو پواسطهکردنيکو 

هغه څه چی د د پاکستان د پيدايښت سره سم  .نه ؤ پيدا شوی  ال همنو پاکستان په هغه وختو.خاص مقام درلودلی دی
 کلونو اويايمو په ځانګړی توګه د الندی  تر نامهمو د پلاسالم هاد او کښی د ج او نړیالن په سيمهجرنيآی اس آی 

 بلکه يواځی په سيمه اودی  تانساني  او نه دی جهادنه ، او دیاسالم نه دی مدارسو پيلی کړي خپلو راپدی خوا پهڅخه
   .  سوځویپه اورونو کښیډول ډول پلمو په له همدی کبله هم افغانتستان   چه، بی امنی راوستل دی د کښینړی



  
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت  ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب

  
 دا حميدګل ،پسی سرګردانه ګرځیالدين او مال عمر ځواکونه د بن  نودواو هيو ټولدسره له دی چی د نړی   -:دريم   

 په لوبغاړی واکداران څنګه پوهيږی چی د دوی غرنی  آی اس آی پاکستانی ودرواغجن وهغه نورد  اومهربانه ميره
   دی؟  ژوندي کښی د ننهافغانستان

 ملګری دي، که چيری جرنيل څنګه  کښیجګړی ضد  پرجرنيالن د تروريزمد آی اس آی  او  واکدارانپاکستانی 
پاکستان د کورنيو چارو د  مګر.ی دیچيرخبر نه ؤ چه   څخه د پ ځايونو او مال عمر مشران دد القاعدی مشرف
افغانستان کښی په چيغی وهی چه د دوی غرنی زده کوونکی په ډاګه  ګلالرښود حميد  او د طالبانو رحمن ملکوزير
 او لری  نهباندی قناعت پرجايزو   سرو د ميليونو ډالرد  د ښودلو څخه ډډه کوی اودرسآ  د هغوی دپاکستان .دی

  . الس ته راوړیهيوادو څخهاو نورشتمن د ناټو   ډالره بيليونونهل کښی ددی شيری غواو په بدهرکال
يان سره پرمخ وړی او د ترورزم  پهسره د جګړی  پاکستان د تروريزم  پلمه خپلی ټولی ناپاکه هيلی د سيمی او ګاون

و نورد  غه په شانهد ګل اود حميد دنړی سوله خوښوونکی خلک . جګړی څخه يی ځانته شيری غوا جوړه کړيدهضد
  افغانستان او تيره بيا دپه  لوبغاړی يواځی  غرنیدوی فلمید دا  پوښتنه کوی چه ولی څخه دا انسانانو شيطان صفتو

يو ته اورپښتنو  د دين عالمان، د قام ملی مشران، او د  ،زده کوونکی ،وونکیښ، اچویور ونهپه سيمو کښی ښوون
  .وژنی کر او عس کارکوونکی بی ګناهرتبی ټيد حکومتی 

  

    
  
 سرپل واليت د کوهسان په ړی په وختوسله والوطالبان د جګ  سی پاری نومنی چه د هغه زياتوسلقران مجيد ترد 

ی د يوی کښی ولسوالی  په  په بل عکس کښی د هلمند بيګناه ولسی وکړی  او.په يوه کتابتون کښی سوځيدلی دیښوون
     .د طالبانو ښخ شوی مين د چاوديدنی له کبله وژل شويدی لی پوری تړد آی اس آیبس کی سپاره هغه مړی دی چه 

 htm.News/News/pd/com.german-afghan.www://http 
  

ډيورن د کرښی په   اوکستانی واکداران يی په افغانستاناو د هغه پا دا هغه ډول اسالم او جهاد دی کوم چی حميد ګل
  . سيمو کښی غواړیقبايلیپه و نغاړی د پښت هغه

 سون ترتا غافا هرغرضو ته ډاکه ووايی چهد د حميدګل غوندی خووطنپالنی ږغ وی چه  دا به افغانان ته يورښتنی د
 چه  هيله لرو دا د طلوع تلويزيون څخههم بيخی ضرورت نه لری اوته او ستا لمسوونکی مشورون دی ښه مسلماډير 

 .داسی مالګی و نه پاشیزخمونو باندی نورد افغانان پر
  

  .پای
 

  


