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۳ـ اپین د برتانوي او امریکایي امپراتوریو اروا   

 برخه  او وروستۍ مه ـېرد

 :په اسیا کې سړه جګړه او اپین

وې ید اسیا په وچه کې، د ختیځ او لوېدیځ تر منځ د سړې جګړې په بهیر کې هغه ټکرونه او جګړې چې اپین هم د 
ورپسې  لومړی فرانسه اوکارنده وسلې په توګه کارول شوي دي دا دي: هندوچین، چین او افغانستان. په هندوچین کې 

تر ټولو ښه  امریکا په جګړه اخته شوه. د دواړو استعماري ځواکونو لپاره ان له نولسمې پېړۍ راهیسې د اپینو سوداګري
ي مثلث طالی» شربت لرونکی تشبث او ښکېلتیا اوسېدلې ده. د جنوب ختیځې آسیا د اپینو له امله ښه پېژندل شوې، د

                                                   .میانمار ( د همدغو دوو استعماري ځواکونو محصول دی الوس، تایلند او«) سیمه 
» ړه لیکي:اپروفیسور مکای د جنوب ختیځې اسیا د اپینو په تولید او سوداګرۍ کې د فرانسې او امریکا د الس لرلو په 

د ي د اپینو سوداګر» د فرانسې څارګرو ادارو د شلمې پېړۍ په څلوېښتمو او پنځوسمو کالونو کې په هندوچین کې
کړه چې وپه برما کې د سي آی اې فعالیتونو له دې سره مرسته » او وروسته بیا « حکومت د ځپلو له هڅو څخه وساتله

 له کړيچېرې چې پخوا لږ کوکنار کرل کېدل، په نړۍ کې د اپینو د کرلو په تر ټولو سترې سیمې بد« شان ایالت» د 
ه اړه ي مثلث سیمې د اپینو په سمبالولو کې د امریکا د رول پپروفیسور مکای د جنوب ختیځې اسیا د طالی (۹) .«

حکومتونو په  امریکایي ښکېلتیا له تصادفي اخته توب څخه ډېره وړاندې تللې ده؛ سفارتونو د پېیلو ) السپوڅو (» لیکي:
سي آی  ددي او  مټ ] د امریکا [ ښکېلتیا پټه کړې ده؛ سي آی اې له الوتکو سره قرارداد کړی او هغوی اپین لږدولي

ې د ککال پورې د طالیي مثلث په سیمه  ۱۹۷۲اې افسرانو د اپینو ترافیک ته د حرکت کولو اشاره ورکړې ده . تر 
طالیي مثلث  دامریکا د غیر مستقیمې ښکېلتیا په پایله کې د اپینو تولید پر له پسې ډېر شو . . . د جنوب ختیځې اسیا 

و دا امکانات سلنه هیروین برابرول ا ۳۰کوکنار کرل، په اټکلیزه توګه یې د امریکا  سیمې د نړۍ اویا سلنه غیر قانوني
 (۱۰).« یې لرل، چې د امریکا د متحده ایالتونو د راتلونکو نسلونو لپاره بې حده ډېر هیروین برابر کړي

اصلي  په ګډون کابو ټولهکال کې د ماو زیدونګ په مشرۍ د چین کمونیست ګوند د چین د پالزمېنې  ۱۹۴۹کله چې په 
لي خاوره ونیوه ، او د چیانګ کایي شیک په مشرۍ، د کومینتانګ حکومت او ځواکونه یې اړ کړل چې د چین له اص

وان ته د چې تای« لي مي » چینایی جنرال  . خاورې څخه د تایوان ټاپو ته وتښتي او هلته د چین جمهوریت اعالن کړي
ونه هسې ، له خپلو لسو زرو عسکرو سره برما ته وتښتېد. د دغه چینایي جنرال ځواکتښتېدلي چیانګ کایي شیک پلوی ؤ

د ځواک په نوم چیانګ کایي شیک ته وفاداره وو. دغه ځواک په حقیقت کې د امریکایي څارګرې ادارې، سي آی اې اړون
» الي آی اې څو ځله جنرؤ. وسلې، جامې، ډوډۍ، معاشونه او نور اکماالت یې د سي آی اې له خوا ورکول کېدل. س

وزارونه ګته امر کړی دی، چې د برما له شمالي پولو څخه واوړي او د چین خاورې دننه پر کمونیستي ځواکونو « لي مي
ه یې په نوم یو هوایي شرکت ؤ، چې تر ډېر« د ملکي هوایي ترانسپورت» هغه مهال په جنوب ختیځه اسیا کې  .وکړي

خاوند  برما کې د سي آی اې فعالیتونو ته خدمتونه وړاندې کول. د دغه هوایي شرکتپه ویټنام، الوس، کمپوچیا او 
و تولید د کوکنارو کروندې او د اپین« شان ایالت» د برما د« لي مي» چینایي جنرال  .مخامخ د سي آی اې سازمان ؤ

وایي هآی اې اړوند د ملکي کله به چې د سي  .تر خپل کنټرول الندې درلود، قرارګاه یې هم په همدې ایالت کې وه
ېدو د بېرته ګرځ کې د چینایي جنرال ځواکونو ته اکماالت کول،« شان ایالت» ترانسپورت پیلوټانو له تایلند څخه د برما په

فاو » جنرال  الوتنه کې به یې د چینایي جنرال اپین بنکاک ته وړل او هلته به یې د تایلنډ د پولیسو تر ټولو ستر مشر
 .سپارل. جنرال فاو سیانام بیا له ډېر پخوا راهیسې د سي آی اې لپاره سکنی او منلی سړی ؤ ته«سیانام 

د روزل  ځواکونه، د الوس، کمپوچیا او ویټنام په جګړیزو عملیاتو کې« لي مي» سي آی اې د چینایي جال وطنه جنرال
جنوب  نه ځواک پر دې بریالی شو، چې دشوي کاري ځواک په توګه ګومارل. د سي آی اې د مالتړ له کبله دغه جال وط

 .کې خپلې د اپینو عملیاتي شبکې وځغلوي« د طالیي مثلث په سیمه» ختیځې اسیا د اپینو 
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سوداګریز  دغه ځواک د اسیا د اپینو په سوداګرۍ کې برالسه ځواک ؤ. د همدغه چینایي جنرال ډلو د برما اپین د الوس
نایي جنرال اتیا سلنه اپین د همدغه چی« د طالیي مثلث» ې لسیزې په نیمایي کېمرکزونو ته رسول. د شلمې پېړۍ د اووم

س کې د اپینو کاروبار د سي آی اې پال« طالیي مثلث» د لښکر تر کنترول الندې وو. وروسته بیا رالوڅ شول، چې د
کړ،  کار داسې شونی سي آی اې دا» کړنو ته په اشاره پروفیسور مکای داسې لیکي: « لي مي» د چینایي جنرال  .ؤ

ې ته الره دچې په برما کې یې د کومینتانګ له لښکر څخه مالتړ وکړ، تر څو پر ] چینایي کمونیستانو [ یرغل وکړي او 
شلمې  وروسته بیا د»  ( ۱۱)  . «حصار ولري او پراختیا ورکړي هواره شي، چې همدا لښکر، د اپینو پر سوداګرۍ ان

کې لوی  مو کالونو کې، سي آی اې په ویټنام او الوس کې د اپینو د سوداګرۍ په سمسورولوپېړۍ په شپېتمو او اویاو
 (۱۲) .«الس درلود

ه اپینو کې یې چین ل ۱۹۵۶کې واک ونیوه او د اپینو ضد مبارزه یې پیل کړه. په  ۱۹۴۹په چین کې کمونیستي رژیم په 
تل کېدل. د کې نشه کوونکي ته د استعمار د قرباني په سترګه او د اپینو له نشه کوونکو څخه پاک کړ. په دغه کمپاین ک

 .درملنې او کار ورکولو چارې جوړه مخته وړل کېدې

د اپینو تولید،  په افغانستان کې د اپینو ستونزه اوس مهالنۍ ده. زموږ په هېواد کې د کوکنارو کرکیله او د صنعت په کچه
ه وګومارل. د جهادي تنظیمونو ډېری د سر کسان د خپلو اجیرانو په توګ هغه مهال پیل شو، کله چې امریکا د افغانستان

یستنې وړاندې له دې چې زموږ ټولو هېوادوالو ته هر څه مالوم دي نو دلته یوازې د دوو لیکوالو له کتابونو څخه دوې اخ
 .کوو

وروي اتحاد سي آی اې بیا د ش.  » . .پروفیسور مکای د افغانستان د اپینو او سي آی اې د اړیکو په اړه داسې لیکي: 
ازارونو سره د له خوا په اشغال شوي افغانستان کې، د خپلو پټو عملیاتو په بهیر کې د اروپا او امریکا د هیروینو له ب

  (۱۳) .«افغانستان د اپینو کروندو لپاره سیاسي مالتړ او لوژستیکي اړیکې سمبال کړې

ا راڅرګندوي، وو، چې یوازې د افغانستان د پېښو په اړه لیکل شوی دی. دغه کتاب ددلته له داسې یوه کتاب څخه یادؤنه ک
یي  چې نشه یي توکي او ترهګري د یوې سکې دوه مخونه او یو د بل سمسورونکي دي. افغانستان ته ترهګري او نشه

قرار کول اوادونو پر کړنو توکي دواړه برتانیې او د امریکا متحده ایالتونو راوړل. له دې وړاندې به د دغو دوو هې
غه لیکوال ولولو. د کتاب لیکوال په خپله په پېښو کې مخامخ ګډون درلود او د خپلو سترګو حال یې وړاندې کړی دی. د

ت دغه د برتانیی د پوځ رسمي مالوما  .افسر دی« ساس»یا « ځانګړو ځواکونو» توم کاریو نومېږي او د برتانیې د 
هغه جزوتامونه دي چې مخصوصه البسه، روزنه او تجهیزات لري. دغه ځواکونه په  دا» ځواک داسې راپیژني: 

ملیاتو په د پوځیانو په روزنه کې د دغه ډول ع«. ځانګړې توګه د انقالبي ضد عملیاتو لپاره په پام کې نیول شوی دي
ښمن دکونو سره، چې د ګډ تکتیک کې د دښمن د خاورې تل ته ورننوتل، سبوتاژ، وژنې او له دوستو پاڅونکونکو ځوا

 .ته ډېره پاملرنه کېږي« پر خالف کار کوي، د اړیکو ساتل او د هغوي سازمان ورکونه ، روزنې او څارنې

ځواکونه د دویمې نړیوالې جګړې په پیل کې راجوړ شول. په دغو جزوتامونو کې خدمت د سکاتلنډ او انګلنډ « ساس»
ساس د خپل جوړښت له هماغه پیل څخه د ټولې دویمې نړیوالې جګړې په د ارستوکراتانو په منځ کې لوړ ویاړ ؤ. 

اوږدو کې د دښمن د لیکو تر شا د سبوتاژ په سمبالولو او سرته رسولو، د شمالي افریقا او وروسته په بالکان کې د خلکو 
ه ال نه وه تېره، چې په پاڅونو بوخت ؤ. دغه جزوتامونه له دویمي نړیوالې جګړې نه وروسته ړنګ شول، خو ډېره مود

قبیلوي پاڅونکو « مې مې» په ماالیا یا اوسنۍ مالیزیا کې د کمونست پلوه پارتیزاني جنګیالو او همدا شان په کینیا کې د
 ۱۹۶۱کاله پورې او دویم تر  ۱۹۵۷پر خالف د مبارزې په موخه له سره راجوړ شول. دغه دواړه هیوادونه لومړی تر 

عمرې وې. په دغو دواړو سیمو کې ساس د پاڅونکو په لیکو کې خپل اجنتوري جال په بري کاله پورې د برتانیې مست
په مرستې سره یې د ټول پاڅون لوری « بېل یې کړه، اېل یې کړه » سره خپور کړی ؤ او د ښه پیژندل شوي سیاست 

وه. د ساس پخوانی افسر ډګروال له برتانوي چارواکو څخه د سیمه ییزو سیالو ډلو او یا سیمه ییزو خلکو په لوري واړا
فرنک کیتسن، په خپلو خاطراتو کې یادؤنه کوي، چې انګلیسانو په کینیا کې د مې مې قبیلې ډېرې پوځي ډلې په پټه 
رهبري کولې او له هغو څخه ډیرې ډلې د برتانوي استعماري جګپوړو چارواکو له خوا په مصنوعي ډول جوړې شوې 

یلې پاڅون د سیمه ییزو اوسیدونکو پر ضد واوښت. که د اروپایانو د وژل شوو شمېر وې. په پای کې د مې مې د قب
تنه وو، خو د اوسیدونکو د مړو شمېر څه نا څه شل زره تنو ته رسېده. ساس په خپل جوړښت کې درې  ۲۲یوازې 

احتیاط په حال کې ساتل تم غونډونه د  – ۲۳ـ تم او ۲۱غونډونه لري. له دغو غونډونو څخه دوه ویشتم غونډ فعال دی، 
شوي دي. نن ورځ د ساس د جګړه مارو غوره کول د ځانګړو معیارونو له مخې تر سره کېږي او تر سختې روزنې 

په همدغه میتود سره » الندې نیول کېږي. د روزنې په پای کې له هر یوه څخه عملي آزموینه اخیستل کیږي. همداشان
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دونو ځانګړي ځواکونه او ورسره بېال بېل ایتنکي او مذهبي لږکي، قبایل، د ساس ښوونکي د برتانیې د دوستو هېوا
 (۱۴).«تروریستي او بېلتون غوښتونکې ډلې چې د برتانوي استخباراتو مالتړ له ځانه سره لري تر روزنې الندې نیسي

لیس د په نوم د انګ «ساس» کاله پورې، پاکستان د ۱۹۸۹پر افغانستان د شوروي اتحاد له تېري وروسته بیا ان تر 
ه نېږدې د ځانګړو ځواکونو د فعالیتونو په اساسي اډې بدل شو. په هغو روزنیزو مرکزونو کې، چې د افغانستان پولو ت

اهدینو ځواکونو ښوونکو د افغان مج« ساس» پاکستان په خاوره کې د افغان مجاهدینو د روزنې لپاره جوړ شوي وو د 
ن ؤ، چې نه یواځې یې د افغا« توم کاریو» وخت وو. له دغو ښوونکو څخه یو هماو نړیوالو ترهګرو په روزلو ب

پله څو ځلې مجاهدینو په پوځي روزنې او هغوی ته د هوایي دفاع توغندیو په برابرولو کې رغنده برخه لرله، بلکې په خ
ه افغانستان جهاد! پ»م کاریو دد افغانستان خاورې ته له جهادي ډلو سره ورننوتلی او په جګړو کې یې ګډون کړی دی. تو

نې په کال کې په لندن کې چاپ شوی دی. د دې کتاب د پېژند ۲۰۰۰په نوم یو کتاب لیکلی دی، چې په « کې پټه جګړه
وځ سره جګړه موخه د کتاب پر پوښ دا پوښتنه شوې ده: ایا دا رښتیا ده، چې برتانویانو هېڅکله هم د شوروي اتحاد له پ

لوېدیځ  دکال کې رونالډ ریګن او مارګریت تاچر  ۱۹۸۰دا تېرویستنه ده. په » ب کې لیکل شوي دي:نه ده کړې؟ په ځوا
اکستان په مشري کوله او شورویانو پر افغانستان تیری وکړ. د سړې جګړې تر ټولو ټاکونکې جګړه په پیل کېدو وه. د پ

چانس پالس  اې او د هغې لوېدیځو متحدینو ته یو شمال لوېدیځه پوله، د لوړو غرونو او هندوکش په کنډونو کې د سي آی
. د هغوی ورغی، چې د شوروي اتحاد ځواکمنه اردو په ګونډو کړي. د هغوی وسله: د افغان مجاهدینو اسالمي ګوریالیان

 .« . . . مامور: د ساس پخوانی ځوان عسکر ټوم کاریو

و کې یې هغه چا له خوا لیکل شوی دی، چې په ټولو پېښدغه کتاب له څو پلوه په زړه پورې دی. لومړی دا چې کتاب د 
پښېماني  په خپله ګډون درلود او هر څه یې په خپلو سترګو لیدلي دي. دویم دا چې ښاغلي ټوم کاریو له خپل کار څخه
ه ونو څخښودلې او دا یې منلې چې په اصطالح د افغان جهاد او سي آی اې د السوهنې له امله له ټولو اسالمي هیواد

چلېدل  ترهګرو ډلو ته بلنه ورکړل شوه، تر څو پاکستان ته راشي او په هغو روزنیزو مرکزونو کې چې د دوی له خوا
اګون په هکله چې د پنټ« فرادې عملیاتو» د نظري او عملي تروریستي پوهې څښتنان شي. دریم دا چې په کتاب کې د

غان ځواکونو پر نو له خوا په ګډه په افغانستان کې د شوروي او افاو د برتانیې د دفاع د وزارتونو د استخباراتي ارګانو
له خوا  خالف مخته بیول کېدل پوره مالومات ورکړل شوي دي. د دغو عملیاتو مالي لګښت د امریکا د متحده ایالتونو

د دغو  کاریو ځواکونو له خوا ټاکل شوي وو . کله چې ټوم« ساس» برابرېدو او د عملي کولو افسران یې د برتانیې د
کزي دفتر عملیاتو د سیمه ییز سمبالونکي سر ویلیم سره یو ځای د پیښور په فقیر آباد کې چېرې چې د حزب اسالمي مر
ږی، چې دا و، د لومړي ځل لپاره له ګلبدین حکمتیار سره د بېالبېلو موضوعاتو په اړه خبرې کوي، نو دا ورته څرګندې

« ملیاتوعفرادې » دا چې د  .ډېر ستر او ښه سنجول شوي عملیات او یوه پروژه وههسې بېړنی پالن نه و، بلکې دا یو 
تر شا، د  دا چې ته پوه شې چې د دغو عملیاتو» تر شا د نورو کومو ایجنسیو السونه وو ټوم کاریو په دې هکله لیکي:

  (۱۵).«کومو نورو اورګانونو السونه وو، ضرور نه ده چې ته انیشتاین واوسې

ه وسله والو لټوم کاریو څو ځلې د حزب اسالمي په مرسته د افغانستان جنوبي او ختیځو سیمو ته تللی او د همدغه تنظیم 
یاتو کې یې ګډون ایو د له منځه وړلو، په عملډلو سره یې یو ځای د پلونو او د سروبي او کابل تر منځ د برېښنا د مزو د پ

ه جګړه هغوی ته نه یواځې یو ټوپک ورکړل شوی ؤ، چې د جهاد لپار» کړی دی. ټوم کاریو د مجاهدینو په هکله وایي:
 وکړي، بلکې دا هم ورته ویل شوي وو، چې که مړ شي، نو دوی به د خدای تعالی ښي خواته ناست وي. څومره ښه

د رمو  سې ګڼله، چې هغوی باید په جنت کې د انتظار ایستو یو ځانګړی سیستم ولري، ځکه چې دا سړيخبره، خو ما دا
  (۱۶).«په څېر له منځه تللي وو او د خدای تعالی ښي الس ته به اوس ګڼه ګوڼه وي

) د حزب له مرکزما له زر کیلوګرامه ډېر اپین ولیدل، چې د وزیر » . . . ټوم کاریو د نشه یي توکو په هکله لیکي:
و د پاکستاني اسالمي مرکز ، ژ.( څخه د پاکستان پاړه چنار ته راوړل شول. کله چې اپین د پاکستان خاورې ته ورسېدل، ن

بدرګه  پوځ له خوا د مجاهدینو د کمپ یوې ځانګړې څنډې ته، چې پرته له شکه د پاکستاني پوځ تر څارنې الندې وه،
ه خاطر په پن اپین د خپلو عملیاتو د تمویل او د پاکستان د همکاریو د السته راوړو شول. زما باور دا ؤ، چې مجاهدی

 (۱۷).«کار اچوی او د پاکستان پوځیان او یا هم له هغوی څخه کوم څوک ور څخه غوښنه برخه اخلي

کله چې ټوم کاریو او د ده سیمه ییز مشر ویلیم د خپلو کړنو په هکله د رپوټ ورکولو په موخه لندن او واشنګتن ته ځي، 
داسي غونډو ته بلل کیږي، چې امریکایي او برتانوي مامورین به، په پوځي او ملکي جامو کې وو. په دغو غونډو کې 

ي، چې ټوم کاریو ال ور څخه خبر هم نه ؤ. ټوم کاریو په دې غونډو ویلیم د افغانستان د هغو سیمو په هکله خبري کو
کې د مجاهدینو له خوا پاکستان ته د اپینو د لیږدولو په هکله خبرې کوي. په زړه پورې داده، چې د ده آواز کڼو غوږو 

موږ به » رته وایي:ته رسي او د پنتاګون په ماڼۍ کې دوه تنه چې په ملکي جامو کې وو، توم کاریو یواځې ویني او و
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 6تر 4 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

 

په ایجنسۍ )سازمان ( کې دا غوره وګڼو چې بل ځای په دې اړه ] د اپینو په اړه [ خبرې و نه کړې. رښتیا، که چېرې 
په ځواب کې، ټوم کاریو د هوکې  ( ۱۸) .«ته بیا هم د اپینو په تړاو کې څه وینې په بشپړه توګه یې له پامه وغورځوه

هغه څه چې ما ته روښانه شول دا وو، چې مجاهدینو د اپینو په لیږد کې لږ » ې لیکي:ټوم کاریو وړاند  .سر خوځوي
ټوم کاریو په پاکستان کې د خپل سیمه ییز   (۱۹).«تر لږه د سي آی اې تر پردې الندې مرسته له ځانه سره درلودله

ر ته په وسلو بار، د راتلونکو الوتکو زه په دې هم پوهېدم چې ویلیم پېښو» مشر ویلیم د نورو بوختیاوو په هکله لیکي:
په سمبالولو سخت بوخت و . . . د نورو کارونو تر څنګ هغه اړ ؤ چې د الوتکو د سون توکي) تېلو ( بیا سمبالتیا داسې 
جوړه کړي، چې د پښو پل یې پاتې نشي . همداشان د ختیځ بالک له هېوادونو څخه د مهماتو او وسلو د پېرودلو په موخه 

اسالمي لپاره د سویس بانک اعتبار نامې او له پاکستاني ګمرک څخه د وسلو د راایستو لپاره د ګمرک مامورینو  د حزب
ته بډې ورکول هم د ویلیم پر غاړه وو. دا ټول کارونه د نړۍ د مطبوعاتو او استخباراتي شبکو تر ژورې کتنې الندې 

په پېښور کې د مجاهدینو د جګپوړو یو ډېر » کاریو داسې لیکي: د جګپوړو مجاهدینو په اړه ټوم  (۲۰).«تر سره کېدل
شمېر کسان پر خپل ځان مین وو، هر کله به چې د مطبوعاتو کارکوونکي راڅرګند شول، هغوی به له ځانونو کتاروزمې 

ې تاوولې او کالشینکوفونه به یې له درې سر په سر تړل شوو شاژورونو سره ګرځول او چمتو وو، چې عکسونه ی
  (۲۱).«واخیستل شي، خو کله به چې ریښتینې جګړې کولو ته اړتیا وه هغوی به مخامخ د خپلو میزونو تر شا وو

ارکي د» لیکوال دا هم څرګندوي، چې په پاړه چنار کې د جمعیت اسالمي د وسلوالو په منځ کې خپل هم مسلکی ملګری
خبرو او  رګو کې یو بل ته سره وکتل خو له یو بل سره مو دموږ په ست» ویني. په دې هکله توم کاریو لیکي:« دویدسن

ختالف په اله امریکایانو سره د خپل   (۲۲).«نېږدې کېدو هڅه ونکړه. موږ اړتیا نه لرله چې پوه شو، هغه بل څه کوي
اري تروریزم د ښد اختالف یو ټکی دا و، چې هغوی دې ته لیوال وو، چې افغانانو ته  . . . »:هکله ټوم کاریو داسې لیکي

به تکتیکونه لکه د موټر بمونه او داسې نور ورزده کړي، ترڅو په ښارونو کې ځای پر ځای شوو شورویانو ته ضر
وک پیداکړي، ورکړي. زه په خپله د دې کار لپاره تیار نه وم، البته زه په دې پوه شوم، چې هغوی به په پای کې داسې څ

فرادې » یوې غونډې کې دا موضوع څېړل کېږي، چې څنګه کېدای شي د په   (۲۳).«چې دا کار سر ته ورسوی
ی، هر ما )ټوم کاریو (هغوی ته وویل، داسې نشي کېدا» له پاکستانیانو څخه پټ وساتل شي؟ لیکوال لیکي:« عملیات

رې هغه څه چې په سرحدي سیمه کې تېرېږي، پاکستاني استخبارات ورباندې پوهېږي. کله چې زما باد هم ووځي د
اید دا بجاسوسان راپور ورکوي، ځکه هغوی یې زما په کوټه کې د پټو اورېدو د وسایلو له الرې اخلي. نو ځکه تاسې 

نویان، لیکوال دا هم لیکي، چې د همدغو عملیاتو په ترځ کې دوه برتا (۲۴).« ومنئ چې هغوی پوهېږي چې څه تېرېږي
ه منځه لسره یو ځای د شوروي ځواکونو په کمین کې لوېږي او ټول چې افغانستان ته ننوتلي وو، له ورسره مجاهدینو 

ه ناببره پځي. د یوه برتانوي له جسد څخه د هویت یو برتانوي کارت د روسانو الس ته ورځي. په دې توګه دغه عملیات 
وزنه رپوځي  وروسته د پاکستان په خاوره کې» ټوم کاریو د خپل کتاب په پای کې داسې لیکي:  .توګه پای ته رسېږي

)د ساس غونډ،  لږ او ډېره سي آی اې په خپلو السو کې ونیوه. د افغانانو یوه ډله سکاتلنډ ته راوړل شوه، تر څو د غونډ
خه څد لوېدیځ څارګرې شبکې ډېر ژر پر دې پوه شوې، چې له حزب اسالمي   .ژ.( د پخوانیو غړو له خوا وروزل شي
ب یې له م روښانه شوه، چې قوماندانان او عادي جنګیالي یې ښه وو، خو مشرتومالتړ له ناسم آس نه مالتړ دی. دا ه

ټه کې روسانو سره د جګړې پر ځای د ځواک السته راوړو او د نشه یي توکو د خرڅولو له الرې د پیسو د ګټلو په ل
حده ایالتونو د امریکا مت کله چې د اتیایمو کالونو په نیمایي کې د پټ پوځي مالتړ هڅې یو ځل بیا ګړندۍ شوې او  .وو

مسعود  د لومړي ځل لپاره سټنګر توغندي د تعادل لپاره رامخته کړل، دا ځل هغه ګروپ چې په پنجشیر کې د احمدشاه
 (۲۵).«له خوا رهبري کېدو، د مالتړ لپاره په نښه شو

او خپګان  ه فکر کوم د پښېمانۍکله چې زه اوس د افغانستان په هکل» د افغانستان په اړه لیکوال وړاندې داسې لیکي:
ستان کې احساس کوم. د افغانستان جګړه د روسیې ویټنام و. هغوی ونشوای کړای، هغه زیانونه چې دوی هلته په افغان

دا کمونیستي  وګالل وزغمي او له امریکایانو سره د وسلو سیالي وساتي، یو څه باید له السه ورکړل شوي وای، په پای کې
ل، خو ان مقاومت له پښو پاتې نامنظمو جګړه مارو ، شورویان لس کاله په جګړه کې را ایسار وساتسیستم و. د افغ

ه سخت وروسته د هغوی بری هغه مهال د دوی له ګوتو ووت، چې هېواد د طالبانو تر کنټرول الندې راغی. طالبان هغ
 (۲۶) .« و لږ تر لږه افغانان ديدریځه ډله وه، چې د جګړې په پای کې والړ وو. زه فکر کوم، چې طالبان خ

زموږ د السوهنې میراث څه نا څه تیت او پېچلی دی. د جګړې د لګښتونو » د کتاب په یو بل ځای کې داسې لولو:
اړتیاوو مجاهدین دې ته وخوځول، چې د اپینو تولید لس چنده ډېر کړي او دا مهال افغانستان د ناقانونه نشه یي توکو د 

ولو مهمه سرچینه ده. هغوی نور اړ نه دي چې خپلې ګټې په وسلو ولګوي. هغوی ډېرې ګټې رېبي. د سوداګرۍ یو تر ټ
په افغانستان کې جهاد له ټولې نړۍ څخه مسلمان داوطلب راټول کړل او  .دې تر څنګ هلته د ترهګرۍ ستونزه هم شته

ضد جګرې کې کاروي، چې دوی ورنه  هغوی ټولو پوځي روزنه ولیده او اوس خپله پوهه او تجربه د هر بل چا پر
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کرکه لري، دا که امریکایان، یهودیان، ُسنیان، شیعه ګان او یا بل هر څوک، چې وي. دا د زمانې لوبه ده، چې د اسامه 
  (۲۷) .«بن الدن په شان ماشوم وېروونکي د سي آی اې د روزنیز پروګرامونو په پایله کې د مهارتونو څښتنان شول

ر ګوټ هامریکایي امپراتوریو په اسیا کې د اپینو څلور جګړې مخته بېولې دي. د دې تر څنګ د نړۍ په برتانوي او 
ه. نو ځکه دکې چې د اپینو تولید بېخي ډېر شوی دی، د څېړونکو له خوا د همدغو هېوادونو د الس لرلو یادؤنه هم شوې 

ر ضد وشوې پحال، د اپینو لومړۍ او دویمه جګړه د چین په هر   .مونږ وایوو، چې اپین د دغو دوو امپراتوریو اروا ده
ه، چې د ټولې د اپینو جګړه و« د طالیي مثلث»او پلمه هم د آزادې سوداګرۍ بابول او پراختیا وه. د اپینو درېیمه جګړه

د  جنوب ختیځې آسیا پر ضد وشوه. په ظاهره پلمه د کمونیزم پر ضد مبارزه وه، خو په حقیقت کې اصلي موخه یې
  .هانکانګ د مالي او بانکي بنسټونو ال شتمن کېدل ؤ

ې په پلمه د اپینو څلورمه جګړه د افغان اولس د پوپنایۍ لپاره مخته بیول کېږي. دا جګړه د کمونیزم پر ضد د مبارز
نو د یموراپیل شوه. د امریکا دغه کمپاین د پنځلس جهادي تنظیمونو د کاروبار له غوړېدو سره تړلی ؤ.د جهادي تنظ

د  کاروبار غوړېدل، بیا د امریکایي دموکراسۍ د راتګ لپاره زمینه برابروله. د دموکراسۍ د راتګ لپاره بیا
» غه واکسین دانګلوساکسوني اشغال ته اړتیا لرله. د انګلوساکسوني اشغال د منلو لپاره بیا یوه واکسین ته اړتیا وه. 

  .نومېږي. دا هر څه د یوه زنځیر کړۍ دي« اپین

ومره کېدای دا دي، اتلس کاله کېږي چې د امریکایي دموکراسۍ بابولو کمپاینران د شاتو د مچیو په شان لګیا دي، چې څ
ي. په افغانستان ورکړي. تر اوسه یې څلور میلیونه افغانان په اپینو روږدي کړي د« اپینو واکسین» شي ډېرو افغانانو ته د

دغه  همدغه څلور میلیونه + ) جمع ( د اشغال اردلیان جوړ وي. که چېرېلښکر « امریکایۍ دموکراسۍ ؟؟؟ » کې د 
وان اشغال روان اشغال ژر پای ته و نه رسېږي او موږ خپل غم په خپله و نه خورو، د افغان ولس د پوپنایۍ لپاره د ر

 .یوازې همدا اپین او همدا فساد زر ځله بسنه کوي

  .شریک یاستئد اشغال اردلیانو! تاسو په دغه جنایت کې 
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