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ژباړه :ع ،شیرزوی

افغانستان د ترویزم او نیابتی جګړې قربانې دي
لومړۍ برخه
نیابتې جګړه (واسطه یې جګړه) چې په انګریزې ژبه کې ورته ) (Proxy Warهم ویل کیږي .پراکسی هغه چاته
ویل کیږي چی د بل چا د استازی په توګه عمال جګړې ته ودانګي یعنی دا چې د زور واکې له خوا جګړې ته وګمارل
شي  ،د اروپا نظامی او خورا نوموتې شخصیتونه پدې باور دي چې هر هغه څوک چې د بل هیواد د جګړیزو مخوپه
خاطر د جګړې په ډګر کې داستازی په توګه ګډون کوي پراکسی ورته ویل کیږي .پراکسی وار څه ته ویل کیږي؟
هر کله چې یو زورور هیواد په بل هیواد کې د خپلو ګټو د خوندې کولو له پاره د نورو هیوادو د ګټو په وړاندې پوڅي
خوځښتونه وهڅوي په حقیقت کې د کمزورې هیواد دده په نیابت کې جنګیږي  .نیابتې جګړه تر ټولو بد اخالقه جګړه
ده ،ځکه خلک د یو هیواد وژل کیږي او ګټه یې بل هیواد ته رسیږي  .داچې دغه جګړه څه ځانګړنې لري ،تکتیکونه
یې څه دي او څرنګه لوی هیوادونه د کوچنیو په کورنیوکړکیچنوکې پانګونه کوي څیړنې ،سپړنې اوځیرنې ته اړتیا
لري.دغه جګړه د یو زبرځواک له خوا په ټوله کې مال تړکیږي او دغه زبر ځواک نیغ په نیغه په جکړه کې ګډون نه
کوي ،نو ځکه دوي د یو لوی زبر ځواک څخه مرستې تر السه کوي  .پراکسی ډلې الندې مرستې د لویو قدرتو څخه
د دویمې وسیلې په مټ الس ته راوړي لکه  :مالی ،او استخباراتې معلومات د پنځمې ستنې په واسطه لکه کشفې
طیارې  ،لوژستیکې مرستې اکماالتې تخنېکې  ،سالح او مهمات.
د تبلیغاتې  ،مطبوعاتې او روانې تبلیغاتوڅخه د لویو قدرتو مال تړ د ګڼو الرو څخه په یوه ټولنه کې لکه  :مذهبې بیناد
ګرایې  ،سیاسي او بعضې مزدوري ورځپاڼې د استتخبارا تې سپوټ الندې
د ( )ITخدمتونه  ،درسونه  ،د مخفې مزدورانو زدکړې او یا دا چې هغه مزدورې ینجوګانې چې د هغوي پرمټ خپلې
شومې مخې پلې کوي  ،ددي برسیره هغه شرایط برابروي چې د هغې په ړنا کې نورې وافري مرستې الس ته راوړي
لکه  :ګڼ شمیر فسادونه ،د مخدره توکو کرل ،لوي غالوي ،وسله والې غالوي دوطن خلکوڅخه رشوت اخیستل او
هغې ته وده ورکول ،دجعلې اسنادو برابرول لکه  :پاسپورتونه ،تعرفې ،تذکرې ،مهرونه ،امصا ګانې،بدماشې ،د وړو
او لویو الرونیول ،قتلونه ،تهدیدول،دځمکوغصبول ،په ټولنه کې د داسې شرایطو برابرول چې دپورتنیو ناخوالو په
وجه د وطن ځوانان پردیو هیوادوته مهاجرت ته اړایستل ،په ټولنه کې پردیو فرهنګوته الره پرانیستل او هغو ته وده
ورکول ،د مذهبې،سیاسي اوملی ورځود لمانځلوڅخه سیاسي ګټه پورته کول  ،د تنکیوځوانانو د مغزوپریمنځل،په هره
بڼه چې وي د لوړو کرسوحاصلول ،اویا هغه تصویری رسنیوسره سروکار لري چې ددوي ګټوته او کړووړوته
انعکاس ورکړي،په ولسي وګړودشاقه کارونوقبلول او هغوي په مختلفو بهانو تر فشارالندې راوستل ،کاذبو شخصیتوته
وده ورکول چې په هغه کې ملی ګټې نغښتي نه وي
دملی او وطن پالونکوعلماواوروحانیونو تر منځ د نفاق تخم کارل ،دیماګوژیکوتبلیغاتې جګړو ته الره هوارول د
همدوناروا او پلیتو کړنوپه پایله کې د ډیرو ډالرو الس ته راوړل ترڅو وکواالي شي راتلونکې انتخابات دځان یه ګټه
وڅرخوي.
« دیماګوژیګ هغه ډله خلک دي چې د ټولنې دوګړو د پاکو احساساتواو باورونوڅخه پرته لدې چې کومه علمی وجه
ولري ګټه پورته کوي او د ټولوواقیعتونوڅخه د ټولنې خلک لیرې ساتي یا په بله بڼه تش په نامه تبلیغات چې په هیڅ
ډول د حقیقت سره اړخ نه لګوي  .کوم ډله چې د پورتنې میتود څخه کار اخلي ،ولس غولوي او پدې بریالې شوي دي
چې ورسته پاتې او نا اګاه خلک د خپلو شومو موخود الس ته راوړلو په خاطر په خپل موټې کې وساتي ،نوموړی
ډله د ټولنې په نافذه قوانینو کې عم ًد سستي کوي ،کوم نافذه قوانین چې د ولس په ګته وي د هغې په له منځه وړولو
کې هڅه کوي او هر واقیعت دروغ قلمداد کوي» پراکسی وار په دوښکلو کار کوي:
د پاڼو شمیره :له  1تر3
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

۱ــ په ګروپی شکل،
 ۲ــ د تروریستی شبکی په شکل.
چې دواړه برخې جګړه پیل کوي ،فعال کیږي ،او نیغ په نیغه په جګړه کې برخه اخلي نو همدا وجه ده چې لوی
قدرتونه خپل ځانونه نه بدناموي احمق خلک په جګړه کې راښکیلوي نوځکه جګړه په یوه محدوده کې نه پاتي کیږي
بلکې په څو برخې کې فعالیږي نوځکه د لویو قدرتو له خوا پراکسیانو ته الندې مواد برابروي:
پیسي ،لوژستیکې مواد ،سالح ،مهمات ،نظامی زدکړي ،د ماین جوړولو تخنیک او د هغوي به ګته تبلیغات او انترنیتي
مرستې  ،ترانسپورت او انرژی .
پراکسیان یوې بلې کړغیړنې کړنې څخه ګته پورته کوي او هغه دا چې غواړي تاریخې ځایونه له منځه یوسي هڅه
یې دا وي چې هماغه هیواد په کنډواله بدل کړي  .د نوموړی موضوع د ال روڼتیا له پاره څو لنډو مثالوته ستاسو پام
را اړږم:
په  ۱۹۴۶م کال په هسپنانیه کې کومه جګړه چې د جنرال فرانکوپه الر ښونه په الره ولویده او نوموړي د فاشیزم
پلوي او یو وخت د جرمنی هیواد ډیر تکړه قوماندان و په یوه وینا کې واضیح کړه چې (د پیاده قوتونو ،سرحدی
پولیسو،او هوایې ځواکونو پرته یو بل ځواک هم شتون لري چې « پنځمه ستنه » ورته ویل کېږي) پنځمه ستنه دیوې
او پټې اوردو څخه عبارت دي او هغه کسان پدې کې راغونډ شوي چې مسلکونه اوګڼ شمیر حرفې ولري ،دوي د
خپلوفعالیتونو د پلې کولو په موخه هر ډول وسایل او زرایع پالس کې لري ،په هر ډول محیط کې ورننوزي ،هرڅه
ګوري او یو هیواد لکه دغڼې د تارو په شان د هرې خوا را پیچولي شي .ددې موضوع د ړونتیا له پاره دوه الندې
مثالونوباندې بسنه کوو.
کومه دوا چې همدا اوس د پاکستان څخه زمونږ ګران وطن ته راواردیږي  ،په پاکستان کې د همدی دوا کارول منع
دي هیڅ کله ددې دواګ انو پر مټ دا چې زمونږ مریضان روغیږي نه ،برعکس نور منفی تاثیرات رامنځ ته کوي او
یا کومه حلقه ډاکټران چې پدې برخه کې تنظیم او کار کوي مریضانوته داسي سپارښتنه کوي :دلته تاسوعالج ممکن
ندي تاسي به پاکستان ته الړ شي هلته په هره برخه کې روغتونونه شتون لري ستاسو ډیر ښه عالج به هلته تر سره
شۍ نه دلته « افغانستان » بیا دغه ډله ډاکتران په خپله بانکې حسابونوکې په ډیرمحرمانه شکل پاکستانی کالداری تر
السه کوي چې دا کړنه پخپله یوه لویه جفا اویوستر جنایت چې د پنځمې ستنې له خوا سرته رسیږي.
یا دا چې د وطن په ګمروګاتو ګې دوا ،کالي ،اونوره د سوداګرې امتعه راوړل کیږي د دیمرچ « تاجایې» د ګمرګې
تعرفو څخه د جعلی اسنادو په کارولو سره  ،د رشوت په ورکولو سره ځانونه خالصوي چې دا هم یو زشت عمل د
پنځمې ستنې له خوا عملی چې دا کړنه د خلکو او د هیواد د وضع شویو قوانینو پرضد یو جګړه ده  .بله داچې د
ټولوخواو څخه د خپلو تیلې څټوپر مټ په هیواد کې استخباراتي حراکات په الره اچوي  ،بهرنیان په بیه اخلي او د
هغوي په واسطه ویجاړونکې کړنې ،کشفې راپورونه دویم او دریم هیواد په ګټه سرته رسوي چې دغه عمل د پنځمې
ستنې له خوا تر سره کیږي.
پدې ترتیب سره یو هیو اد د خیلو شومو موخو تر اغیزالندې راولي د یو کالونې په بڼه راایسار اوهڅه کوي چې یو
هیواد د استعمار تر سیورې الندې راولي او د هغې هیواد مادی او معنوي زیرمې په ډیر محرمانه ښکل سره د خولی
تیر کړي.
د نفاق او تفرقوفورمولو ته ادامه ورکوي د پرګنو بې سوادی ،نیستې ،مرض چې ګړګیچ زیږوي ګټه پورته کوي چې
دا ډیر لوی ظلم دي ددې څخه پرته نورې هڅې هم په الره اچوي لکه  :د هیواد ځوان کول په « ډي فایف » فورمول
باندې بسیا کوي او زوړ کول د بډایې او کهولت خواته درومي  .چې په پایله کې د  ۲۱سدې افکار د کالونې او د
پاملرنې الندې (است عمار څخه ګټه) باندې بدلیږي .په نیابتې جګړو کې پنځمه ستنه فعاله وي چې په پایله کې خپله
ورستې هڅه په کار اچوي او د خپلو پلیتومخو په خاطرد اوبو پر ځای د کبرا زهر ،د ډوډۍ پر ځای غم ،او د ښادی
پر ځای منفی فکرونه  ،دکادرونوپرځای جاسوسان ،دقلم پرځای ټوپک ،دتعلیم پرخای تش په نامه منفی تبلیغات ،د

د پاڼو شمیره :له  2تر3
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

صلحی پرخای فرسایشی جګړه دځوانانو له پاره په زیرې کې راوړي  ،همدا راز ځوان کول هڅوي چې په فساد ،د
مخدره توکو استعمال ،انسانې اخالقو ته نه پاملرنه ،د کار پر ځای د ځوان کول تیر ایستل د مهاجرت لورته  ،نیوکه
نیول د ولسې خلکو په دود او دستور باندې ملنډې وهل.
دا ټولې غیري انسانې ناخوالې د خپلو زبرځواکونو د خوشحالولو په خاطر په یوه هیواد کې رامنځ ته کوي.
نور بیا

د پاڼو شمیره :له  3تر3
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

