
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۵۱/۵۵/۲۱۵۲          منصوریعبدالباصر

 فرا نرسیده است؟!! ISIآیا وقت تحریم سازمان 

تروریستی از جانب شورای امنیت سازمان ملل  یطی بیشتر از ده سال گذشته یک تعداد از شبکه ها و گروه های     

از آنجمله میتوان از یک تعداد از اعضای  .متحد و ایاالت متحده امریکا در فهرست سیاه سازمان ملل قرار گرفته اند

حقانی نیز  خوشبختانه در این اواخر شبکه   .ش محمد، سپاه صحابه و ... نامبردگروه طالبان، شبکه القاعده، جیکلیدی 

ل این فهرست گردیده است، چنانچه این گروه از جانب امریکا نیز در ماه سپتامبر سال جاری میالدی در لست سیاه ماش

 قرار گرفته است.

د ایجاد، تمویل و تجهیز مجموع گروه های تروریستی در سطح منطقه و حتی اگر به صورت واقعبینانه در مور     

می بینیم که یگانه سازمان ایکه پیشتاز در این امر بوده و می باشد فقط سازمان جهنمی آی  ،جهان نظر انداری نمائیم

 اس آی و حلقات نظامی و استخباراتی می باشد و بس.

ری نه تنها در دست دولت افغانستان موجود است بلکه برای تمام کشورهای در این مورد شواهد و اسناد بی شما     

جهان نیز به طور کلی روشن و هویداست. چنانچه گرفتاری صدها تروریست پاکستانی مبین این حقیقت است که 

ریکا ام ه  نظامیان آن کشور بخصوص سازمان آی اس آی می باید توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد و ایاالت متحد

در فهرست سیاه سازمان ملل متحد قرار داده شوند به دلیل اینکه ما نمی توانیم با تحریم یک تعداد گروه ها مانع رشد و 

تقویه تروریزم و دهشت افگنی در منطقه و جهان باشیم، بلکه نیاز است تا ریشه های اصلی آنها خشکانده شود و این 

نظامی آن کشور شامل این  س آی و یک تعداد از تئوری پردازان برجسته  زمانی تحقق پیدا می کند که سازمان آی ا

فهرست گردند در غیر این صورت اگر جامعه جهانی صرف گروه ها را در این برنامه درج نماید ما نمی توانیم 

 تضعیف نمائیم.زیاد هراس افگنی را به صورت فیصدی 

تی  وخون خوارانه شبکه تروریستی حقانی از ایجاد اگر ما به صورت مؤجز نظری به عملکردهای تروریس     

حکومت مؤقت تا کنون داشته باشیم می بینیم که آنها نه تنها افراد ملکی و بیگناه افغانستان را مورد هدف قرار داده اند 

آنها در والیات شرقی کشور، سفارت  تن چند تن از نظامیان برجسته  الت بر پایگاه نیروهای خارجی و کشبلکه حم

 امریکا در کابل، هوتل کانتیننتال نیز ادعای ما را ثابت می سازد.

در عین حال دیگر هیچ کسی نمی تواند در مورد تمویل، تجهیز، آموزش و اعزام تروریستان از جانب حلقات      

نماید، اگر جریان حمله بر هوتل کانتیننتال و سفارت امریکا که از طریق  نظامی و استخباراتی پاکستان چشم پوشی

در ذهن خویش خطور دهیم مشاهده می کنیم که افراد مربوط به شبکه حقانی در این میدیا نیز به نشر رسیده را دوباره 

آیا این عاقالنه نخواهد بود در تماس بوده و از آنجا هدایت می گرفتند، پس  مستقیما   حمالت با مراکز شان در پاکستان

که سازمان استخباراتی آی اس آی و یک تعداد از افراد متقاعد مربوط این سازمان از جمله حمیدگل و رهبران مذهبی 
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آن کشور که از اسالم سوء استفاده نموده اند شامل فهرست سیاه سازمان ملل متحد گردند، به نظر می رسد وقت آن فرا 

 ن همه ثبوت و مدارک دیگر نیازی به درنگ نیست.رسیده و با داشتن ای

بنابراین اگر جامعه جهانی بخصوص شورای امنیت سازمان ملل متحد می خواهد که صلح پایدار و همیشگی در      

را شامل  ISI، سازمان افغانستان، منطقه و حتی جهان تحقق یابد، نیاز جدی مردم است تا با فشارهای قوی و تحریم

در  ،سر مشاهده نمائیمنمایند تا ما به صورت فوری از هم پاشیدن تروریزم و دهشت افگنی را به چشم  فهرست سیاه

گانه راه شامل بنا  ی .مانند کوفتن آب بر آونگ است که چندان نتیجه دائمی نداردکالن های خورد و  گروه غیر آن تحریم

 تروریزم را محو و نابود نماید. و تعدادی از سران مذهبی آن کشور می تواند ISIساختن سازمان 
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