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ع  /شیرزوی

افغانستان د تروریزم او نیابتې جګړې قربانې دي
دریمه او وروستۍ برخه
د امریکا د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو د راپور په بنسټ په ټوله نړۍ کې په  ۲۰۱۲م کال کې « » ۶۷۷۱تروریستې
حملی سرته رسیدلې دي چې د یاد راپورڅخه د نړۍ په دریو هیوادو کې ( افغانستان ،عراق او پاکستان ) « » ۶۵
سلنه په الر اچول شوي دي ،چې د تروریستانو د حملوپه پایله کې «  » ۱۱۰۰۰تنه مړه او «  » ۲۶۰۱تنه ټپیان
شویدي .چې د هغې د جملې څخه « » ۵۵سلنه زمونږ په هیواد کې او په ټوله کې درې پورتني هیوادوکې سرته
رسیدلي دي.
برسیره پردې د یو کال په موده کې او په ځانکړې توګه پدې ورستې کال کې د نړی په «  » ۸۵هیوادو کې افغانستان،
ایران ،عراق ،پاکستان ،روسیه ،انګلستان  ،دامریکا متحده ایاالت  ،اندونیزیا ،تایلند ،مصر،لیبا ،تروریستې او انتهارې
حملی سرته رسیدلي دي ،خو زمونږ په هیواد یواځې په «  » ۲۰۱۴م کال  « ۲۶۱۹تنه شهیدان شوي دي .تروریستان
د خپلو حملو د پلې کولو په خاطر انتهارې حملې،ماین یښودنه او نیغ په نیغه د حملوڅخه کار اخلي  ،ددې برسیره په
ټوله نړۍ کې «  » ۲۸۰۱تنه د خود غرضو او پردې پالو له خوا اخظتاف شوي دي ،چې زمونږ هیواد هم پدې ډله
کې شامل دي ،څلور کاله مخکې چې اسامه بن الدین له منځه الړه یو تعداد د القاعده مخکښان او نوموتې کسان یې د
بې پیلوټو الوتکو له خوا له منځه والړل.
یادونه  :د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې راغلي چې یو لړ هیوادونه د القاعده او تروریزم سره مالی
مرستې ترسره کوي لکه :ایران ،سوریه،سودان ،او نور ،چې په پایله کې دا نیابتې جګړه ده چې د لیډرشیپ او د
هغوي د ساتو نکو له خوا مالتړ.
/ ۱د تروریزم معنوی مالتړ
/ ۲تمویل
/ ۳تسلیحات ا و لوژیستیکي اکماالت
/ ۴ترینګ او روزنه
/ ۵د ترویستانوپه خاطر تبلیغات
د پاکستان په هکله څه ونه ویل شوچې آیا د تروریزم څخه مالتړ کوي ؟ خو وویل شول چې د تروریزم قربانی دي
.خوڅرنګه چې لید ل کیږي تروریستان په فزیکي لحاظ هلته شتون لري او ترینګ ورکول کیږي  ،د هغوي لیډرشیپ
په ډیر مصونیت سره د ای،ایس ای تر پوشش الندې هلته ژوند کوي ،د هماغه ځایه « پاکستان » له خوا سالح ورکول
کیږي او د همدوې له خوا ترینګ شوی کسان زمونږ د وطن د بربادی  ،ویجاونې  ،د عامه تاسیساتو سوزولو او
زمونږ د هر دم شهید ولس د وژولو له رالیږل کیږي.
زمونږ په ګران هیواد افغانستان کې د پنځمې ستنې د جاسوسانو کړنۍ د هیواد په ټولو برخو کې او په ځانګړې توګه
په امنیتې سکتور کې زیاد تاثیر اچوالي دي ،پنځمه ستنه هڅه کوي اقتصاد ساالری پالس کې ولري او د زبرځواکو
له خوایې مالتړ هم وشي ،او له همدې ځایه خام مواد او اړتیا وړ توکې غال او د بادارانو په اختیار کې ورکړي.د
پنځمې ستنې غالوې د بیولوژیکي،کیماوي،جګړیزو او تخنیکې برخو کې ممکن دي د دوښمن استخباراتې برخې دخپلو
جاسوسانو پرمټ هڅه کوي ترڅو د هیواد پوه ،صادق او په ځانګړې ډول ښوونکې وهځوي چې د وطن څخه د بهر
الرخپله کړي او د هغوي مغزی پریمنځنه په الره واچوي  .په ځانګړې ډول دا هڅونه د وطن په ځوان کول کې
راپنځوي ،ترڅود هیواد دمال تیرچې ځوان کول دی ورمات اوهغوي فرار ته مجبور کړي .اخطتاف ،غالوي،تهدیدو
ته ادامه ورکوي ،تر څود هیواد ملی پانګه لکه :ځنګلونه ،معدنونه او نور هم ګټوتاسیساتو ته زیان واړوي ،دغه ډله
هڅه کوي ترڅو په ټولنه کې ډلیزو بې نظمیواو پوچونیوکو ته لمن ووهي ،د ولس او دولت ترمنځ واټن رامنځ ته
کړي ،د افغانی ټولنې په قومی جوړښتونو کې د توپیری چلند پر بنیاد د نفاق تخم وکري ،همدارنګه مذهبې نفاقونه په

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

الره اچوي .د مثال په توګه  :د کوچیانو اود دیمرداد هزاره ګانو ترمنځ جګړه چې  ۱۳۸۹ / ۲۵/۱۲کال پیل شوه او
په  ۱۳۹۱ /۳ / ۱۰کال کې پای ته ورسیده.
په دغه کور ورانونکې جګړه کې کوم پټ او تورالس شتون درلود .هر سیاسي کارپوه او تحلیل ګر پدې ښه پوهیدلي
شي چې پدې ناوړه او غیرې انسانې کړنه کې زمونږ د ګاونډیانو پوره الس و چې زمونږ د شریف ولس تر منځ نا
ولس ترمنځ یې بد بینې رازیږولي ،پردې برسیره د یادونې وړ ده چې د سرنوشت ورځپاڼې په خپله  ۹۸ګڼه کې /۱۰
 ۱۳۸۹ /۳د ناټو د ملکی استازی « مارک سیدویل » او جنرال « مک کرستال » وایې  :چې د ایران دولت د
افغانستان د دولت مخالیفینو ته سالح او روزنه ورکوي ،چې د ایران دا کړنه په حقیقت کې د افغان دولت د امنیت او
ثبات پر ضد یو ترینکلې عمل دي،چې د جګړې د دریمې وسیلې په توګه استعمالیږۍ ،او دا تور الس دی چې د
ګاونډې هیواد فقیرول او د شاه خوا نه یه توره وهل دي.
پروپاګند اواژیتاسیون « ترویج» د یوې ډیرې مهمې وسلې په توګه د ملی مفکوروپرضد اودپرګنو د خطا یستلوپه
خاطر د پوچو تبلیغاتو څخه کار اخلي چې کله نا کله د حکومتونو ،سازمانونو او منفردو کسانو له خوا په الره اچول
کیږي ،چې دڅرګندو مخوپه خاطر دیوې با ارزشه « څلورمې» قوې په توګه په کار وړل کیږی.
دیکتات یو ډول استخباراتې جګړه ده چې د سازمانونو او حکومتونوله خوا د فشار د یوې قوې په توګه پلې کیږي
دیوریسیون .....یوه مخربه ،مزدوره او دوښمن صفته ډله ده چې د عسکری نظام بنیادونه او په خاصه توګه او د هغو
کمزوره او مخ پر ودې هیوادونو عسکری زیر بناوې له منځه وړي ،جاسوسي ته الس اچوي ،دساری په توګه  :د
ډاکتر نجیب هللا د حکومت څخه  ۴۰۰وزرې جګړیزې الوتکې «  » ۴۰۰۰چاین ټانکونه د هیواد په دننه پاتې شول
خو د هغې له منځه تګ سره سم د پردو ،مزدورو او خود غرضوپه السو پوه پناه شول.
پدې هکله د پاکستان د هیواد سیاسي مشران نور ددې بربنډ واقیعت څخه سترګې پټې نکړي نور افغان ولس د قتلونو،
ویجاړولو،او تباهیو زغم نه لري ،د افغان ولس هیله د پاکستان د هیواد رهبرې څخه دا ده چې د تروریستانو ځالې په
خپل هیواد کې له منځه یوسي ،نورد خپل شومو او پلیتومخو په خاطر افغانستان د تروریزم او نیابتې جګړې قربانی
نه کړي ،یواځې تبلیغاتې ،دیماګوژیک او تطمیع خوځښتونه په ټپې ولس د مرهم پټې نشي لګولي الزمه ده چې د
تروریزم د بندولو په خاطر عمالً الس په کار شي او پدې برخه کې د وجدان د پریکړې پربنیاد د صداقت ګامونه
پورته کړي.

اخځلیک:
فریخته ،ډاکترشمس الدین  ،فرهنګ فریخته  ، ۱۳۷۷،انتشارات زرین  ...بهارشمالی ..شهید کارګر
قریشی،استاد عبدالهادی،دست سیاه  ۱۳۹۴ ،خورشیدی  ،انتشارات سعید
د لیکوال تبصره:
ددویمې نړیوالې جګړې له پای څخه «  ۱۹۴۵م » کال لویدیزوال او کمونیزم یو دبل سره په جګړه لګیا شول ،لویدیز
په کال « ۱۹۴۷م کال » د خپلو پلیتومخود پلې کولو په خاطرپاکستان هیواد یې رامنځ ته کړ چېپخوانې شوروی اتحاد
ته اسالمی پاټک واچوي ،ددې نه لس میاشتې ورسته «  ۴۸۱۹م کال » د می په میا شت کې د سیمیزوزبرځواکوپه
څیر د اسرایلو دولت یې رامنځ ته کړ چې د منځني ختیځ اسالمی هیوادو ته پاټک واچوي .پاکستان په یوه پردې غضب
شوي خاوره کې چې ( نیمه د افغانستان او نیمه یې د هندوستان ) څخه راپرې او پاکستان یې راوزیژوه .دغه
زبرځواکوپاکستا ن ته یې د منطقې یو ژندارم حیثیت ورکړاو په ټولو برخو کې هر اړخیزه وده ورکړه  .انګریزانو د
خپلې استعماری سلطې د ټینګولو او د هند د ساتلو له پاره په ګڼو برخو کې د ودې کارونه قص ًد ونکړل ،هڅه یې دا
وچې ددې سیمې ژبه او فرهنګ ته په داسې لور تغیر ورکړي چې ددوي اصلي هستۍ « افغانستان » د فرهنګ او
ژبې سره توپیر ولري اوسوکه سوکه خپله هیله له افغانستان څخه پرې کړي  .د هماغې تورې او کرغیړنې ورځې
راپدې خوا پاکستان د خپلو بادارانو د هغوي د تیر ښوي بهیرد غچ اخیستلو په خاطرزمونږ په ګران هیواد کې د هیڅ
ډول غیرې انسانې کړنوباندې صرفه ونکړه زمونږ د هیواد د ورانولو څخه واخله بیا د میلونونو بې ګناه انسانانو وژل،
د هیواد زیربنایې تاسیسات له منځه وړل ،په ټوله کې یوه منظمه او پالن ښوي نیابتې جګړه یې زمونږ په هیواد کې
په الره واچوله چې بد بختانه ال تر اوسه دوام لري او هره ورځ زمونږ بی ګناه ولس ددې شومې او بد اخالقې جګړې
قربانې ورکوي.

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

دوطن مظلوم او هردم شهید ولس د نړۍ په صلح غوښتنونکوباندې چې د بشردوستې ډبرې په سینه وهي اود نړیوالو
تریوبینونه څخه د صلحې نارې وهي غږ کوي چې نور مه پر یږدي چې افغانستان ال نورهم د تروریزم او نیابتې
جګړې قربانې شي،د پاکستان او نورو خود غرضوهیوادو السونه لنډ کړي.
په ډیر درنښت

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

