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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

حکیم روان

۲۰۲۰/۱۲/۲۱

د طالبانو لپاره د آی اس آی روانی جګړه
ټولو ته روښانه ده چې د نړۍ هېوادونه یو له بل سره اړیکی او تعامل لري او د نړۍ پر مخ هیڅ هېواد له دې چارې
مستثنی نه دی .اړیکی او تعامل د اړتیاؤ پر بنسټ صورت مومي .د اعلیحضرت محمد ظاهرشاه له وخته افغان
حکومتونو هڅه کړیده چې له ایدیالوژیکو توپیرونو پرته د نړئ د ټولو هېوادونو سره مثبتې او متقابلې اړیکي ولري،
خو د سړې جګړې اتالنو (امریکا او روس) هېڅکله زمونږ د بې پرې توب درناوی ونه کړ .افغانستان څلویښت کلنې
نیابتی جګړې ځپلی هېواد دی .تر هر چا ډېر د نورو سره ښو او ګټورو اړیکو ته اړتیاء لري.
آی اس آی د خپلو روزل شو و اوه ګونو جهادي ښامارانو ،ایران د خپلو وحدتی نوکرانو او روسانو د جبل سراجی
پروتوکولیانو په مټ زمونږ د هېواد ټول بنسټیز جوړښتونه له خاورو سره برابر کړل .پنجابیانو پر افغانستان د
انحصاری واک له پاره طالبی نوکران وګومارل او جهادي موږګان یې د پاکستانی ملیشو په مرسته تر کوالبه وتښتول.
طالبی واکمنۍ پاکستان د منځنۍ آسیا د هېوادونو سره ونښالوه او پاکستانی مال التجاره به دربست بیلې ګمرکی کنتروله
له افغانستانه منځنۍ آسیا ته لېږدیدل .طالبانو افغانستان د اسامه بن الدن د نړیوالې تروریستی شبکې په مرکز واړاوه.
اسامه ورو ورو په یوه نامرئي واکمن واوښت ،تر څو پر نیویارک برید وشو.
امریکائیان مجبور شول څو پر طالبانو او اسامه د برید له پاره په عمده ډول جمعیتی او شورای نظاری مجاهدینو ته
ډبل رشوتونه ورکړي او د واک په ګدی یې کېنوي .له هماغه ورځې امریکائیانو د یوه فاسد حکومت اساس کېښود.
اوس امریکا د خپلو کړو وړو ګناه پر افغانانو ور آړوي .کله چې ولسمشر غنی د مفسدینو مخه نیسی ،امریکا یې د
مرستو په بندولو ګواښي .آی اس آی او د هغو اجنټان له دې موکې ګټه آخلی ،د دې پر ځای چې د فساد په تور د آی
اس آی روزل شوی جهادی چورګر تورن کړي ،ټوله مالمتی پر ولسمشر ددې د پاره ور آړوي ،څو افغان حکومت
په عامه ذهنیت کې منفور کړي ،د خلکو او حکومت تر منځ واټن را منځته کړي.
نولس کاله امریکا په افغانستان کې دوې هندوانې (تروریست پاکستان او د تروریسم قربانی افغانستان) په یوه الس
کې آخیستی دی .د دې پایله دا شوه چې د خلیلزاد -باجوه –طالب مثلث جوړ شي او د دوحې حقارتنامه السلیک شي،
تروریستی پاکستان د فتح مبین اعالن وکړي او طالبان ال خونړي شي.
آی اس آی د طالبانو په مټ په افغانستان کې د وسله والی جګړې تر څنګ پراخه استخباراتی او روانی جګړه پر مخ
بیایي .د یوه عادی افغان او یوه افغان نظامی په لباس
کې د ځانمرګی بریدکوونکی تشخیص ډېر مشکل کار دی .همدا رنګه د هدفی وژنو د سرته رسولو او چسپکی ماینونو
د نښلولو د شبکو پیدا کول هم آسانه کار نه دی .تروریستان په لندن  ،مادرید ،واشنګټن ،پاریس  ،بروکسل او مسکو
کې بریالی بریدونه کوالی ش ی ،نو په افغانستان کې د آی اس آی د پاره برید کول کوم ګران کار نه دی .خو پړه یې
پر افغان حکومت اچول که آګاهانه وي ملی خیانت او که غیر آګاهانه وي زیانمن کار دی .افغان حکومت ته د
«مزدور» خطاب او نوکرو طالبانو ته چې وابستګی یې د لمر په شان روښانه ده د «آزادی بښونکی» خطاب د آی
اس آی د معاشخورو او بی معاشه اجنټانو کار دی .افغان دولت ټوله نړی د یوه آزاد او مستقل دولت په توګه په
رسمیت پیژنی او درې رنګه بیرغ یې په ټوله نړی کې رپیږي .زمونږ اړیکی د نړي د هیوادونو سره رسمی بربنډې
 ،روښانه او د دولتونو په کچه اړیکې دي .خو د طالبانو اړیکی د آی ای آی اجنټان د پاکستان د تروریستی او مداخله
ګرو دولتی مقاماتو سره څنګه تعریفوي؟ پاکستانی مشرانو په وار وار له خپلې طالبی پروژې پرده پورته کړیده.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د طالبانو مالتړ او په مختلفو ډولو د افغان حکومت ضد دریځ زمونږ د خونی دښمن پاکستان مالتړ دي .د افغانستان
د اساسی قانون له دموکراتیکو ارزښتونو او د افغان حکومت له کمزوریو څخه په ناوړه ګټې اخیستنې سره د آی اس
آی اجنټان دومره خوله ور شوی دی چې بربنډ په رسنیو کې افغان ولسمشر ته سپکې سپورې وایي .دا هم د دې د
پاره چې د افغان حکومت کمزورتیا نندارې ته کېږدي او د خپل ولس باور ته یې زیان ورسوي .آی اس آی او د هغه
سپین سترګی اجنټان غواړي ،نړیوالو ته وښیي چې افغانان د خپل هېواد او خپل حکومت سره مینه نه لري .د همدې
موخې له پاره حکمتیار او اسحاق ګیالنی وایي چې دا افغانستان دی چې د پاکستان په داخلی چارو کې مداخله کوي،
نه پاکستان !؟!؟
هر ځل چې خلیلزاد پاکستان ته ځي د باجوه سره ګوري .دلیل یې دادی چې باجوه په افغانستان کې د نظامی مداخلی
او طالبانو د رهبرئ مسؤلیت په غاړه لري.
افغانانو ! زمونږ له نفاق څخه زمونږ دښمنان ګټه پورته کوي .د پاکستان په ځنځیرو کې تړلی مال برادر د خپلو
وروڼو سره د پخالینې په معامله کې باید د پنجاب سره مشورې وکړي او یا تهران ته والړ شی ،ددې د پاره چې د
پنجاب په پښو کې سجدو ته د نړیوالو اړیکو رنګ ورکړي .که افغانان خپل منځي ستونزې د هېواد د برخلیک له
پاره هېرې نه کړي ،د پنجاب کږې خولې ته یو موټ ی او سوک نه شي ،په خپل سرلوړی هېواد به د طالب په جامه
کې د تور پنجاب واکمنی وویني.
و ما علینا اال لبالغ
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