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 ۲2/۲۰/2۲1۲          خوشحال آصفي
 

 پوهیږئ د آی ایس آی مشر ولې کابل ته راځي؟
 

 ته ابلک کې راتلونکي نږدې په مشر ادارې استخباراتي د پاکستان د چې شوې ټاکل
 یوه د چې صادق ایاز رئیس( اسامبلۍ قومي) جرګې ولسي د پاکستان د .وکړي سفر
کابل  د کې راتلونکي نږدې و، ویلي په راغلى ته کابل مشرۍ په پالوي پوړي لوړ

 د کې برخو پوځي او سیاسي بېالبېلو په او والي ښه ال د اړیکو د بادآــ اسالم 
 فرس ته کابل به مختار نوید مشر ادارې استخباراتي د موخه په زیاتولو همکاریو

که څه هم پاکستاني لوري له کابل څخه د ترهګرو د غوښتلو په اړه څه نه  .وکړي
دي ویلي خو ویل کیږي چې نوید مختار به د ترهګرو د تبادلې لپاره له یو لیست 
سره کابل ته راشي چې پر اساس به یې دواړه لوري یو و بل ته له دوی سره د 

 بندي ترهګرو د سپارلو لیستونه ورکړي.
 

نه دی چې پاکستان له کابل نه د ترهګرو د ورسپارلو غوښتنه کوي بلکې له دې وړاندې کله چې د دا لومړی ځل 
پاکستان په الهور ښار او سند ایالت کې خونړي ترهګریز بریدونه ترسره شول؛ پاکستاني حکومت له افغانستانه د یو 

 اکستان ته د ترهګرو لیست وسپاره خوشمیر پاکستاني ترهګرو د ورسپارلو کړې وه. وروسته بیا افغان لوري هم پ
 نتیجه یې تر اوسه معلومه نه شوه. 

 

په داسې حاالتو کې چې د کابل او اسالم اباد اړیکې ترینګلې شوي دي او کابل ته د پاکستان د پوښتنه اوس دا ده چې 
 پارلماني پالوي د سفر پسې سمدستي څنګه د آی ایس آی مشر کابل ته د سفر موزې په پښو کوي؟

 

د انس حقاني په  له کابل څخه لومړی: کابل ته د پاکستان د آی ایس آی ادارې د مشر نوید مختار د سفر ستر هدف
ورسپارلو غوښتنه ده. په مقابل کې به یې پاکستان هم افغان حکومت ته تش په نوم یو  د پاکستاني ترهګرو د ګډون

استخباراتي ادارې لخوا مینځل شوی دی او په حقیقت شمیر هغه بندیان ورکړي چې په اصل کې مغز یې د پاکستان 
کې به په کابل کې د آی ایس آی ادارې غیر مستقیم استازي وي. پاکستان به دلته له همدغو بندیانو څخه په استفادې د 

 افغان حکومت په مهمو ستراتیژیکو نقطو کې ځانمرګي بریدونه ترسره کړي.
 

دف دلته په افغانستان کې د هغو اشخاصو خپلول دي چې په افغانستان کې د دویم: کابل ته دنوید مختار د سفر بل ه
ي لکه د پخواني ولسمشر حامد کرزي. په دې ترتیب پاکستان غواړي چې په هندوستان نفوذي اشخاص بلل کیږ

ې دننه کدوی په هغو کسانو چې اوس مهال په افغان دولت  افغانستان کې د هندوستان نفوذ کنټرول او خپل پراخ کړي.
یا د باندې دي او د هندوستان له نفوذ الندې دي؛ کار کوي څو پر مټ یې په افغانستان کې د هندوستان ونډه کم رنګه 

مانان یو، ګاونډیان یو، کلتور مو یو دی، لمختار به اوس دغو کسانو ته وایې چې راځئ مونږ او تاسې خو مس کړي.
و، نو بیا ولې مو سره اړیکې خرابې وي. راځئ چې هماغه پخوانی مذهب مو یو دی، او بیا کوز او بر پښتانه لر

 افغانستان او پخوانی پاکستان جوړ کړو.
 

دریم: کابل ته د آی ایس آی د مشر د سفر بل ستر هدف دلته د میشتو پاکستاني السپوڅو سره لیده کاته او ورته د نوي 
ډیر نفوذ لري، ډیر ملګري او همغږي لري، آن د جهاد  موخې لپاره نوي پالنونه ورکول دي. مختار په افغانستان کې

له ځینو مجاهدینو سره راشه درشه لري. دلته باید حکومت یوې خبرې ته جدي متوجه واوسي  او مقاومت له دورې
انسانیت، افغانیت،  ته چې له مختار سره د ځینو جهادي ډلو د مالقات زمینه برابره نه کړي. ځکه د آی ایس آی مشر

شرافت، ورورولي، احساسات او عواطف ارزښت نه لري. نوموړي ته له انسانیت، ورورولۍ او آن له اسالمیت نه 
 هم د پاکستان ګټې ارزښت لرونکې دي او لومړیتوب ورته ورکوي. 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assefi_kh_de_i_s_i_masher_kab_ta_razi.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assefi_kh_de_i_s_i_masher_kab_ta_razi.pdf


  
 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

 

ې یې په افغانستان ک نوید مختار آن پر افغانستان د شوروي د یرغل له وخته دلته خپل نفوذي کسان لري او پر مټ
خپلې ګټې تعقیبوي. نوموړي تل له یو شمیر مجاهدینو څخه د افغانستان او افغان ولس د بربادۍ لپاره کار اخیستی دی. 
نوموړی دلته که په هره بهانه او نوم راځي خو هدف یې یواځې او یواځې خپلې ګټې ترالسه کول او د افغان حکومت 

 غافل کول دي.
 

پاکستان چې په وروستیو کې د افغانستان او امریکا لخوا له یو شمیر فشارونو سره مخ دی نو اوس د افغانستان څلورم: 
رفه طبل د سولې پروسې سره د مرستې په نوم یو ځل بیا افغان حکومت دوکه او په تکراري ژمنو بوخت کړي. له 

نږ خو د افغانستان د سولې لپاره هر رنګه قربانۍ به امریکا په شان د دوی مالي مالتړي هیواد ته ځان وښیې چې مو
او مرستې ته چمتو یو. په دې ترتیب به هم افغان حکومت بوخت وساتي او هم به له امریکا له افغان سولې سره د 

 مرستې او له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم پیسې وشکوي.
 

ان د سفر بلنه هم ورکړي. د افغان چارواکو له بلنې ویل کیږي چې نوید مختار به یو شمیر افغان چارواکو ته د پاکست
څخه د آی ایس آی هدف د افغان چارواکو بلیک میل کول دي. په دغو افغان چارواکو به په اسالم اباد او الهور کې 
په هوټلونو کې میلمستیاوې وکړي، عیش و نوش به ورته برابر کړي خو تر څنګ به یې خبرې ثبت او پټې ویډیو 

نې وکړي. دغه ویډیو ګانې به بیا د افغان چارواکو د خوږې ګوتې په توګه کاروي او د اړتیا پر مهال به عکاسي ګا
ورته وایې چې یا به زما خبره منې او هیواد به دې راباندې پلورې کنې دا ویډیو دې د رسنیو له الرې نشروم. بیا به 

 خوښه وي پرې به یې مني. نو ورته خدای مه کړه افغان چارواکي پړ وي او هر څه چې یې
 

د ملي یووالي حکومت مشرانو ته مو مشوره دا ده چې د پاکستان په هیڅ راز ژمنې او خبرو دوکه نه شئ، که نوید 
مختار راځي، که یې پارلمان راځي او که بل کوم شخص یا پالوی یې راځي؛ ټول د یوې غوا بچي دي، باور پرې مه 

کوئ، د استخباراتي معلوماتو تبادله ورسره مه کوئ. دغه راشه درشه د پاکستان کوئ، د ترهګرو تبادله ورسره مه 
له یو سیال هیواد سره وکړئ چې دلته د افغانستان په چارو کې د پاکستان د السوهنې السونه ورته پرې کړي. بس 

 کړئ.دی پاکستان ډیر دوکه کړلئ، نور وخت دی چې باید هوښیار شئ او د ولس په سرنوشت لوبې ونه 
 

 پای
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