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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۵۰1۲۱۰1۱۰۲          حکیم روان
 

 آی اس آی خپل کرلی په نورو ریبی
 

مظلوم  کالو را په دې خوا زمونږ د 3۲زمونږ په ګران هیواد افغانستان کې د . آی د وینو تنده نه ماتیږی-اس-آی د
ا ده چې ترهګر دین او رښتی. آی په هند کې د هندی وګړو وینی تویوی - اس - آی. او مسلمان ملت وینی تویوی

، څو نړی ته و وینی تویویاوس د پاکستان د خلکد څه مودې را په دې خوا د نړی د غولولو له پاره  .ملت نه لری
 .، بلکې د تروریسم قربانی هم دیستان نه یواځې تروریستان نه روزیوښیي چې پاک

 : رژیمونه د ټولې نړی امن او ثبات ننګوی ونکی تویه وینهد نړی په مخ دوه بی شرمه او بی حیا 
 کورونه یې ورانوی او پر د فلسطین د مظلوم ولس وینی تویویائیلو صهیونیستی رژیم نږدې نیمه پیړی د اسر ،

د لسګونو پریکړه ځای یې راغلو اسرائیلی مهاجرو ته کورونه آبادوی او د ملګرو ملتونو د عمومی اسامبلیو 
، سیمی او د نړی او په دې توګهلیکونو سره سره د فلسطینی ځمکو اشغال ته په بی شرمی سره ادامه ورکوی 

 .پخپله د اسرائیلیانو امن او ټیکاؤ د خپلو پراختیا غوښتونکو صهیونیستی سیاستونو قربانی کوی

 ه کار تان د غدارانه ایجاد را په دې خوا د ټولو امکاناتو پنظامی کړیو د پاکس-فاشیستی-د پاکستان مذهبی
رت د کرلو او بنسټ پالنې د پراختیا، د ورانکارو تروریستی ډلو ، کرکی او نفاچولو سره د مذهبی فناتیسم

 لی مذهبییې په پاکستان کې لسګونه وسله وا د روزلو تجهیز او تمویل کار په غاړه اخیستی او په دې توګه
، سیمی او نړی د ګواښلو د تباهی ډلې د نظامی او ورانکارو فعالیتونو د سر ته رسولو په موخه د ګاونډیانو

یې سلګونه ورانونکی خونړی بریدونه او مرګونی ګوزارونه پر افغانستان پاره رامنځته کړی او تر ننه  له
د  .، هند او نورو کړی دی، روسیه، چینو هیوادونو لکه امریکا، انګلستانبرسېره د نړی په ځواکمن

یز ژوند د خپلو مذهبی ، سیمې او نړی د خلکو امن او سوله اد افغانستان وواکمنان پاکستان دوه مخو
 .فاشیستی لویي غوښتنو او ناولو موخو له پاره برمته کړی دی

دواړه رژیمونه د  .، خونخواره او تیری کوونکی رژیمونه یو له بل سره مشابهتونه او خپلوی لریدا دواړه لعنتی
خوا د انتقامی او نفوذی  او د هغوی تر شا د استعماری ځواکونو لهسیمی د نورو اوسیدونکو د ارادې پر خالف 

 .موخو له پاره پر مذهبی او قومی بنسټونو تحمیل شوی دی 
دې جګړی یوه  ، دد اردن د ننه کورنی جګړه پیل شوهکال کې  1791لوستونکو ته به پته وی چې کله په قدرمنو 

 اوسیدونکی یتنظامیان وو او بله خوا یې د اردن د ټولنی اکثر ويلهغه پ خوا د اردن د واکمن پادشاه حسین او د
د اردن پاچا لکه د نورو عربی پاچاهانو په . فلسطینیان وو چې د یأسرعرفات د آزادی غوښتونکی جبهې مالتړی وو

اسرائیلو د اردن سره .و نارواو سره سره روغه جوړه وکړیڅېر غوښتل د اسرائیلو سره پر فلسطینی ولس د تیریو ا
د اردن د اردو ټولګیو نه . و د شړلو او نابودولو شرط وړاندې کړد جوړې له پاره د اردن څخه د عرفات د مالتړ

چا د د اردن پا .په وړاندې وجنګیږی وطنپالونکو سرتېرو ۵۰۰۰۰ات د فتحې د جنبش د شوای کوالی چې د عرف
نقش  او په دې، د سعودی عربستان پاچا د اردن ملک حسین ته په پاکستان حواله ورکړه اجیرو قاتالنو په لټه کې شو
الحق د پاکستانی اجیرانو او اردنی اردو په سر کې د ضیاء جنرال. الحق سینه و ډبولهءکې د پاکستان جنرال ضیا

برید وکړ او د څو ورځو په لړ کې یې په زرګونو فلسطینیان له تیغه تیر  پر فلسطینیانو کال په سپتامبرکې1791
جنرال یحیی خان د پاکستان د وخت . تمبر په نوم یادویکال سپتمبر د تور سپ 1791تر ننه فلسطینیان د . کړل

بشری جنایت له امله د نړی د مسلمانانو  ساری بې دې مسلمان وژنې او کودتاچی جمهور رئیس غوښتل چې د
، نظامی محاکمې ته وسپاریالحق خونخور ضیاءاحساساتو ته د غبرګون په توګه د تور سپتمبر د کارنامی قهرمان 

خو کله چې ذوالفقار علی . وهدې تصمیم مخه ونی ر عثمان متها او جنرال ګل حسن د یحیی خان دخو جنرال ابوبک
د ټولو یې پر فلسطینیانو د نظامی بری له امله لومړی د پاکستان  ءو د پاکستان صدراعظم شو، نو جنرال ضیابهوټ

جنرال ضیاء د مظلومانو غدار . اکهلوی درستیز او وروسته یې د پاکستان د دفاع وزیر په توګه وټ نظامی ځواکونو
و یې کودتا وکړه ذوالفقار علی بهوټ، دا وار یې د خپل ارباب وینو ته اشتها په ټوپو شوه او پر وینې ډیرې چښلی وی

او په پای کې یې د نړی د ټولو هیوادونو د حکومتونو او مشرانو د بیا بیا مخالفت سره سره د یوې فرمایشی نظامی 
 .کې په دار وځړاوه محاکمې په ترڅ

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilrawan_hakim_i_s_I_khpal_karily_pa_noro_rebi.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uplorawan_hakim_i_s_I_khpal_karily_pa_noro_rebi.pdf
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د اردن د پاچا او اسرائیلو په ډالرو مست جنرال ضیاء پر پاکستان له  او خونړی قاتل د فلسطین د مسلمان ولس جالد
پاکستانی او افغانی اخوانیانو باالترتیب وروسته د اسالم د مقدس دین تر نقاب الندې د  ۍمطلقی او جبارانه واکمن

برهان الدین ربانی، ګلبدین حکمتیار، )، .......( ، قاضی حسین احمدنا سمیع الحق، موالحمنموالنا فضل الر)
 .مبر په نقش کې راووتنوی پیغپیر او ستر له پاره د .......( احمدشاه مسعود 

د سړې جګړې د تیاتر د لوبغاړو دشووینیستی پراختیا جنرال ضیاء پر افغانستان باندې د روسانو له تېری وروسته 
له انبارونو تنو او د هغوی له خوا د روسانو څخه د ویتنام د غچ اخیستلو په منظور د ډالرو له باران او وسلو غوښ

جنرال  .زنې له پاره پراخه ګټه پورته کړه، فناتیکو بنسټپالو او ورانکارو تروریستانو د روڅخه د اجیرو قاتالنو
په دوره کې د ویجاړونکی بنسټ پالنې او انتهاپسندی دوزخ  ۍنضیاء پاکستانی ټولنه د خپلی ناوړه او دوه مخی واکم

او د هغه له منځه یې په  ، د زرګونو دینی مدرسو شبکه یې د ترهګریزو شومو موخو پر بنسټ ایجادته ورټیله کړه
، نحرکت المجاهدی ،سپاه صحابه ،لشکر جنګوی ، جیش محمدی،لشکر طیبه) لسګونو وسله وال او ترهګر ګروپونه

د پاکستان  او داسې نور الدعوه، تحریک طالبان جماعت ، جمعیت العلمای اسالم،، جماعت اسالمیدینحزب المجاه
ه الرښوونه تر روزنې آي په مستقیم-اس-کې د آي او په حکمتیار پورې تړلو د بدر په کمپونو د اردو په روزنځایونو

، بلکې د پاکستان په ټولنه او د افغان مهاجرینو امی ګروپونه وروزلضیاء نه یواځې بنسټپال تروریستی نظ. الندې ونیول
ضیاء پاکستان د بنسټ . له پاره په ټول ځواک سره کار وکړآي شبکو د تأسیس او پراختیا -اس-په کمپونو کې یې د آي

و یې جنایتکاران د جهاد په رژیمونو له زندانون د یو لړ اسالمی هیوادونو د .تروریسم په نړیوال مرکز تبدیل کړپالنې او 
او په پاکستان کې یې په  مرسته یې په نظامی ډلو کې تنظیم  عزام او اسامه بن الدن په، د عبديهلاکړل نوم را خوشی

  .تر نظامی روزنې الندې ونیول ظارت الندېآی د نېغې الرښونې او ن-اس-د آي ځانګړو کمپونو کې
نو دا شبکې تر پرزیدو وروسته د تروریستا واکمنۍ د د دوکتور نجیب يهلاد افغانستان څخه د روسانو تر وتلو او 

، ازبکستان، ، کشمیر، آیغور، افغانستانان کې روزل شوی تروریستی ګروپونهپه پاکست. ټولې نړۍ ته خورې شوی
، د وېرې ته وغځیدې ، نایجیریا او د نړی نورو هیوادونو، سومالیا، یمن، بوسنیا، چیچنیا، آذربایجانتاجکستان

نابعو او مراکزو څخه الهام له پاکستانی مدې ټولو تروریستی ډلو ټپلو . ، مرګ ژوبلې او نا امنی المل شوېاچونې
 .تل په پوره بی شرمی سره انکار کړی دی موخهپاکستان په ښکاره له دې اړیکو د نړیوالو د تېر ایستلو په . خیستا

، همدا فضل الرحمن او سمیع الحق، همدا جنرال حمیدګل او آی همدا پرویز مشرف-اس-ی، همدا آهمدا پاکستان
 ه؟ او په ډېرن د افغانستان په غرونو کې پټ دیعمران خان نه وو چې په ډاګه یې دعوه کوله چې اسامه بن الد

ماهرانه توګه یې خپل انډیوال او هم مسلکی تروریست په آیبټ آباد کې تر خپل استخباراتی او نظامی چتر الندې 
 امه د، د اسعملیاتو د ټولګیو له خوا ووژل شوکله چې اسامه بن الدن د امریکا د متحده ایاالتو د خاصو . نازاوه

؟ د اسامه بن الدن همدې مالتړو دوکتور نړی وانه اوریدې ، ویرونه او بغارې ټولېهمدې پاکستانی ډلې ژړاګانې
ټنځای شکیل اپریدی په دې تور تر ننه د ناڅرګند برخلیک سره نه دی تری تم کړی چې ګواګې د بن الدن د اوسیدو پ

شرمی جنرال حمیدګل د نړی د تروریستانو د مورال او روحیې د ساتلو له پاره په بی  ؟یې امریکا ته افشاء کړی دی
 .الدن ژوندی دی او نه دی وژل شوی سره ویل چې اسامه بن

دې قلم له نظره خو اسامه بن الدن په  ، نو دچې د نړیوال تروریسم جرړې وباسی که نړی په رښتیا سره غواړی
پرویز مشرف تروریستی مهارتونو کې د موالنا فضل الرحمن او سمیع الحق، حافظ محمد سعید او جنرال حمیدګل 

د مدرسې زده ضیاءالحق دا ټول د اسامه بن الدن په شمول د پاکستان د ستر شیطان ؟ ځوی هم نه ووعمران خان  او
، نو دا د تروریسم مربیان او بشریت د تروریسم له شره خالص کړیکه څوک غواړی چې  .کوونکی او پیروان دی

 .محاکمې مخ ته را کش شی نړیوالې ځانګړیآی له امن دفترونو د تروریسم له پاره د -اس-طراحان باید د آی
 د تسلیمیدو غوښتنه بی سترګو او بی حیا پاکستانی واکداران له افغانانو څخه د مالفضل يهلا :د حیرانتیا خبره داده چې

په  نو په څېر د لشکر طیبه سره یو ځایآی په نېغه الرښونه د نورو تروریستا-اس-کوی کوم چې د پاکستان د آی
 او طالب فضل يهلاله پاکستانی غدارانو څوک دا تپوس نه کوی چې  ؟ورستان کې د افغانانو وینې تویوینکونړ او 

 آی په روزنیزو کمپونو کې تربیه شوی او که په افغانستان کې؟-اس-ملګری یې په پاکستانی شیطانی مدرسو او د آی
د مالعمر او حافظ محمد سعید ؟ ې دید پاکستان تورمخی واکمنان نه پوهیږی چې مشهور تروریست حقانی چېر

، د فضل الرحمن او لوماو حافظ سعید ادرسونه نه دی ورما ځه که د مال عمر ؟ادرسونه هم نه دی ورته مالوم
 ؟؟ تر دوی زیات تروریستان څوک دیدګل ادرسونه هم ورته مالوم نه دیحمی

ن سره په نړی په مخ اکثریت تروریستان د پاکستا د پاکستان دوه مخی واکمنان دې معما ته څه ځواب ورکوی چې د
 ؟تلفو ډولونو تړاؤ لریمخ
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د امریکا په متحده ایاالتو کې د نیویارک په ټایم سکویر کې بمی بریدګر فیصل شهزاد د پاکستان د نوشیرې 
  ؟ او پاکستان هغه له چا څخه غواړی؟وک وواوسیدونکی څ
آی ملی اتالن او -اس-، اجمل قصاب او داؤد سعید ګیالنی د آیین، حسیب حس، محمد صدیق خانشهزاد تنویر

 ؟او خونړیو بریدونو عاملین څوک دیترهګر د وحشیانه مرګونو 
امه آی له دې حقیقت څخه هم انکار وکړی چې اس-اس-، ممکن آیی واکدارانو د شرم سترګی ړندې دید پاکستان

اجمل قصاب د پلټنو په بهیر کې په دې اعتراف وکړ . دی آی غړی-اس-غړی د آی ینذیراو صدیقی د جیش محمد
آی د افسر ذاکی الرحمن لکهوی په الرښونه یې -اس-ل او قوماندان او د آیوچې د لشکرطیبه د نظامی برخې د مسؤ

 .وریستی اقداماتو کې ګډون کړی دیپه تر
کړی « بندی»او غولولو له پاره  کی الرحمن چې پاکستانی تروریست پرور دولت د نړی د عامه ذهنیت د ارضاءذ

 .لیتونو کې ځنډ او خنډ را نه شیعا، تر څو په تروریستی فوو، اوس یې بېرته خالص کړی
وبه ؟ پاکستانی واکمنان هیروی چې دوی د سیاست په دنیا کې لیستان څوک باید له چا څخه وغواړیدا جانی ترور

پاکستانی سیاسیون د الهور د کنچنیو نه . په هر څه ښه پوهیږی ، هر څوک تر دویکوی او دلته څوک ړانده نه دی
 .سره د نړیوالو په سترګو ورننوځي هم په ډېره سپین سترګی

ای کې خدمت کړی دی، د منځنی ختیځ -آی-کاله یې په سی ۵7ماهر او تحلیلګر چې بروس ریدل د تروریسم ضد 
تو د څلورو ولسمشرانو مشاور پاتی شوی دی او اوس د جان آسیا په چارو کې د امریکا د متحده ایاال یاو جنوب

غواړی وپوهیږی چې د طالبانو قرارګاه چیرې ده  څوک که»: یونیورسیټی کې درس ورکوی وایي چېهوفکنس په 
 «.آی قرارګاه پیدا کړی-اس-د آی باید ، نو

روزونکو سیاستونو تونو او تروریست دوی په خونړیو جنای دوی منافقت د پاکستانی منافق واکداران فکر کوی چې د
  .نړیوالو د قضاوت سترګې نه ړندیږیهڅو سره سره د او شومو  د پاکستان د ټولو ناکامو ، خوپرده غوړولی شی

، بلکی ټوله نړی په دې منانو شیطانی څیرې یې پیژندلی دیکدا یواځې افغانان نه دی چې د پاکستان د تورمخو وا
دوی که په هر څومره سپین سترګی سره په . ن د نړیوال تروریسم اصلی مرکز دیتاحقیقت پوهیږی چې پاکس

 .، لمر په دوو ګوتو نشی پټوالید اړیکو تورونه ولګویافغانستان او هند باندې د ترهګرو سره 
په ځانګړی پاکستانی خونخواره . پېژندلی دی ډېر ښه طانی ماهیتاو شی ی ضداسالم افغانانو د پاکستانی واکمنانو

چې د حمیدګل باید پوه شی  توګه د تروریستانو سړیخوړونکی مشران لکه موالنافضل الرحمن او جنایت پیشه جنرال
ر څومره لوړ دی په سر که غر ه: په پښتنو کې متل دی چې .و وینې به بې انتقامه پاتې نه شیبیګناه افغان قربانیان

په  الرحمن او افغان دښمنه حمیدګلو سره یو ځای دین فروش فضل د خلک افغانان به د پاکستان. یې الر شته
 .راکش کړید انسانیت محاکمې ته  افغانستان او پاکستان کې د بي ګناه انسانانو د وینو تویولو په تور

جنرال مشرف ته د افغانانو توصیه داده چې د شرف ټول اصول دې نه ماتوی د پاکستان خلک په حقه دوی ته 
افغانانو په یووالی . بله توصیه داده چې جنرال دې یو وار د افغانانو تاریخ تر نظر تېر کړی. شرف وایيجنرال بی 
خپل انګریز پالر تاریخ ته  یو وار دې دا بېسواده جنرال د .خاورې کړی دی و امپراطورانو ککرېسره د ډېر

تور جنرال د افغانانو په منځ کې د قومی تفرقې اور دا په سلو تورونو . ا به ورته د افغانانو پته ولګیږی، بیوګوری
، رف نه شی کوالی چې پښتون او تاجکپرویز مش. شرف پالر انګرېز استعمار هم کاوهته لمن وهی دا کار د م

مشرف . بل څخه او د یو بل پر ضد جدا کړیدې وجود غړی یو له  هزاره او ازبک ، ترکمن او نورستانی او نور د
هر چا زیات د پښتنو  تر شی چې ته او ستا تروریست پروره تورمخی پاکستانی واکداران د ټولو افغانانو اوباید پوه 

 . وساید پیل کړی دیپښتنو پر ضد جن تاسو د افغانانو په ځانګړی توګه د .دښمنان یاست
ه هر څه په خپلو تاریخ ب. ی، دا ملک د زرغون شاه دکه نن دی که سبا دی: وایي چې. د افغانانو وار راتلونکی دی

هغه پښتون چې . وطن پلورونکو برخلیک ټاکل کیږی ستاسو او ستاسو سره د تړلو هلته به. ځایونو کې کیږدی
قوم د پاره د شرم او غان ولس په ځانګړی توګه د پښتون ستاسو پلیدو پاکستانی شیطانانو سره تړاؤ لری د ټول اف

 استعمار میراث یهیڅوک په ځانګړی توګه د انګریز. آزاد او مستقل پیدا شوی دی افغانستان له خټې. ننګ مایه ده
خیل او حمیدګل خیل په هیڅ ډول حق نه لری چې د افغانستان په هکله خپلې بویناکې خولې خالصې  خواره مشرف

 .واخلی خپلو مردارو خولوکړی او د افغانستان مقدس نوم په 
لینو او د پاکستان ټولو تورمخو واکمنانو ته د افغانانو ورستی وآی مسؤ-اس-آي د تروریستانو مربیانو دپه پای کې 

 .او خپل کرلی باید په خپله وریبۍ ه چې خپل کرلی په نور ریبلی نه شۍخبره داد
 پای


