
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 4تر 1 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

 
 

 

 ۲۵/۰۴/۲۰۱۵                                           کی تره عثمان ، م ډاکتر
 

 الندې نامه تر داعش د

 ( مرسونر) ملیشیأ اجیره

 
له روسي رسنۍ سره په مرکه کې  « مير کابلوف ض» د افغانستان او پاکستان لپاره د روسې ځانګړي استازي 

ډلې سره يو  له د امريکايي الوتکو لخوا پر هغه طالبانو بريد کيږي، چې د دولت اسالمي يا داعش »  ويلي، چې
 «. ځای کېدلو ته غاړه نه ږدي

حقيقت په کې غبرګون  لوی پېښې ته چې  يوې  په موخه يوازې  د ارزونې خبرې  «کابلوف »  د 
 ګوته کوو :  په موندلی

کال   ۲۰۱۳ په  »م کال د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې وويل :  ۲۰۱۴ د سورې د بهرنيو چارو وزير په
ته ورداخل  په مشرتوب سورې د غير رسمي مسافرت په ترڅ کې د يوه پالوي« کن  مک» امريکايي سناتور 

وسله وال مقاومت (  له ضد د برحال حکومت په سورې د آزادي تحريک ) د د سورې يې شو. د مسافرت موخه
په ترکيب کې يو کس د ابويوسف په نوم حضور درلود . ابويوسف په واقعيت کې  سره خبرې اترې وې. د پالوي

په  په مستعارو نومونويې  «خليفه ابراهيم » او « ابودعا » د  همدغه ابوبکر بغدادي ) د داعش مشر ( و چې
د آزادي تحريک  د سورې فعاليت درلود. دی  منځ کې په او غير وسله والو سياسي جوړښتونو مختلفو وسله والو

پال په توګه د امريکا د  نقش لوباوه ، خو د داعش ) اسالمي دولت ( په منځ کې د بنسټ کې د منځالري په د ننه 
 تر تعقيب الندې و. استخباراتو له خوا

 لويديځوالو ستراتژيک توليد دی.داعش د   ياد حقيقت نه معلوميږي چې له
د عراق   موصل چې امريکا مالتړ ته اړ و . خو وروسته له دېنه د اوکمزوري حالت کې د جوړېدو په پيل داعش

په زيرمتونونو  او د تېلو ، بانکونو او وسلې  ولکې الندې راوست تر خپلې يې دوهم ښار
قيموميت نه ووت. ) نن د داعش شتمني لسهاو  له امريکاځواک په توګه د  وموند د يو پياوړي السرسی يې باندې

 ډالرو ته رسيږي ( .  ملياردو
بل متمرد دښمن سره  له يو صدام حسين غوندې د امريکا ودې د داعش سياسي ، عقيدوي ، مالي او لوژستيکي

عش او القاعده ګډه دا په سوريه کې د  هيوادونو د ائتالف په سروالي ۲۲ کال د ۲۰۱۴د سپتامبر کړه. امريکا  مخ
 تر بمباريو الندې ونيوه .  «النصره »  جبهه يعنې

 طالبانو سره اړيکې : له
په افغانستان کې د شوروي د اشغال په موده کې « ابو مصب زرقاوي »   په عراق کې د القاعده سيمه ايز مشر

ر بغدادي او د مجاهدينو او د ديني مدرسو د طالبانو سره همکار و. ابوبک ( ۱۹۹۲ ـ ۱۹۸۹ )
وکړل. دوی د طالبانو د واکمني په وخت کې د  کال نه وروسته څو وار افغانستان ته مسافرتونه ۱۹۹۰ د  زرقاوې

په کابل اوهرات  چې ډله جوړه کړه جهادي په نامه يوه« جند الشام » اسامه بن الدن په الرښوونه د 
 نې او روزنې له وزير سره اړيکې درلودې.څانګې لرلې. ابوبکر بغدادي د طالبانو د وخت د ښوو يې کې

عراقي  د تيري نه وروسته بغدادي او زرقاوي عراق ته وتښتېدل او هلته د القاعدې له په افغانستان کې د امريکا
 شول. يوځای  سره څانګې
القاعدې سره د افغاني مجاهدينو او طالبانو اړيکې د شوروي ضد جهاد نه  له واقعيتونو نه څرګنديږي چې له يادو

وسله  له يوې خوا والړې. المل يی هم دا و چې وروسته له منځه يرغله له پيل شوې او په افغانستان کې د امريکا
قاعدې ته په ال ته اړ نه و او له بلې خوا مرستو القاعدې د رهسپه درلودلو  جنګي دريځ وال مقاومت د پياوړي

 وو. مصروفيتونه راپيدا شوي ) سوريه او عراق ( او د افريقا په شمال کې نوي منځني ختيځ
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انشعاب وکړ. داعش د   القاعدې نه له بغدادي  کې د خالفت په سر باندې د اختالف له کبله  کال ز۲۰۱۳ په
 شو. دعراق او سورې کړکېچ ته ورداخل بغدادي په مشري د خپلواک تحريک په حيث

د زرګونو کسانو د وژل کېدو المل شوې. ترڅو  خونړۍ جګړې په سوريه کې د داعش او القاعدې تر منځ 
د قدرت په  ( ، ابوبکر بغدادي ناستي د بن الدن ځای« ) ايمن الظواهري » زکال په سر کې  ۲۰۱۴ د چې
 وشاړه. ډلې رسمأ له او د القاعدې اعالن سرچينې په توګه  ټکرونو د اصلي  د سر

 )مرسونر ( استخداموي: نړيوال نظامي ائتالف د داعش تر نامه الندې اجيرمليشيأ
 راهيسې لرغونتوب لري. پيړيو منځنيو له په جګړو کې د اجيرانو استخدام

زکال په کانوانسيون کې يوه ضميمه  ۱۹۴۹ د مه نېټه د اجيرانو په تړاو د جينوا۸ زکال د جون په ۱۹۷۷ په
 حقونو نه بی برخه ګني. له د يو جنګي اسير مه ماده اجيرمليشيأ ۴۷ غه دا چې دکانوانسيونه شوه. ورزياته

 ته وګمارل. کي جګړو آلماني اوسويسي اجيران په امريکايي مستعمرو کې پيړۍ مه۱۸ انګريزانوپه
ا کې د پام په افريق ډول حضور په مستعمره هيوادونو او په ځانګړي« مرسونرانو » کال نه وروسته د  ۱۹۶۰ د

کتانګا او کانګو د اجيرانو جاله جوړوله.  :  شوه وړ و.افريقا د مزدورو ملېشو د روزنې او استخدام په مرکز بدله
 لرله. د پام وړ ونډه«  مرسونرانو» يمن په مخکنيو جګړو کې   د

 .خپل اتباع د اجير لشکر په ورګډېدو منع کوي هيوادونه د قوانينو د جوړولو په بنسټ ځيني
کال قانون له  ۱۹۹۸ جنوبي افريقا د د او  قانون« فورن انلي سهان » د  کې په پای پيړۍ مې۱۸ انګلستان د

 . ټاکلې مرسونرانوته سزاګانې مزدورو مخې
 دجنايت په کچه دسزاوړ بولي.  کال قانون د اجيرو لشکرو په ليکو کې ونډه ۲۰۰۳ په فرانسه کې د

داستخدام  جګړو کې دانګلوساکسون امنيتي خصوصې کمپنيو داجيرو ملېشو زکال راهيسې په بهرنيو م۲۰۰۰ له
بومي جنګياليو تريننګ او د عامه  د کې يو څه زياتوالی) لکه په دندو ونډه په غاړه نيولې خو د مرسونرانو

م د د مزدورومليشو د استخدا امريکا او انګلستان امنيتي خصوصي کمپنۍ د ده. تاسيساتو ساتنه ( راوستل شوې
 شوې. سيراليون ، عراق او افغانستان کې جګړو ته وګمارل  په  توګه په اداري چوکاټ

 ۱۹۹۰په افغانستان کې د اجيرو مليشو استخدام د شوروي اتحاد په ضد د مقاومت او جهاد راهيسې پيل شو: په 
په چوکات کې ، د ضيآ  د سی آي ای سيمه ايز مشر د بن الدن د تکولو د پروګرام« ريچ »  ۳۱کال د جنوري په 

 زره دالر ورکړ.  ۵۰۰مسعود د الرې احمد شاه مسعود ته 
کال د کار تجربه  ۳۵چه په سي آي اې کې د « ګري شرون » وروسته د طالبانو د واکمني د لنګولو وار راغي. 

د يوه درې  مه ۱۱کال د سپتامبر په  ۲۰۱۱په نامه  په خپل کتاب کې ليکي چه ده  په « د سقوط  دنده » لري 
هغه پيسې چه د طالبانو د « ګري شرون » کسيز هيآت په مشري د مرسونرانو د استخدام په تمه پنجشير ته الړ.  

 واکمني د  نسکورولو په بدل مزدورو مليشو ته ورکړې داسې څرګندوي : 
 زره دالر.۷۰۰فهيم او عبدهللا ته يو مليون او 

 زره دالر. ۲۵۰عطا محمد نور ته 
 زره دالر. ۱۰۰د اسالم نه ماتيدونکې اتل ته سياف ، 
 رفرنس :

  http://pendar.forums1.net/ 
سره د افغانستان په هغو سيمو  کورنيو خپلو له اوس په افغانستان کې د داعش په نوم ياديږي چې مليشې اجيرې

 ټولنيز مساعد چاپيلایر وجود لري . په کې شوې چې په ځای کې ځای
ستراتژي کې دافغانستان په بې خاوند  ځواکونه په اوږد مهاله جګړه ايزه  اشغالګرو چېله دېنه څرګنديږي 

 البراتوار کې د اجيرانو د نسلونو په تسلسل پانګه اچونه پيل کړېده.
 داعش د افغانستان په سياسي سطرنج کې :

په جګړه لګيا ده ،  کې داعش سره په عراق او سوريه  له امريکا   واقعيت په نظر کې نيولو سره چې دې د
» په افغانستان کې د امريکا تر بيرغ الندې خپل  دداعش متعهد کسان دېته حاضر شي چې کيږي چې ګومان نه

 ته دوام ورکړي.« نړيوال جهاد 
د سيمې د اربکيانو او   اکثرأ ، راڅرخي محور په د داعش په نوم د يو مزدور لشکر د جوړېدو نو هغه کسان چې

ډلې او د  لنډه غرانو او ماجراجويانو نه جوړيږي. د ګوتو په شمېر دطالبانو انشعابي له ډيو هيوادونود ګاون احتماأل
 د ورګډېدو امکان شته. هم د افغاني داعش په ترکيب کې  کسانو شويو اوخرڅ  سيمې د وهابيانو اوسلفيانو اغوأ
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 داتو په خاطر .جنګيږي نه د معتق کې په بدل د پيسو يوازې په هر حال ! اجير لشکر 
په هغو هيوادونو کې ګټه پورته   ستراتژيک توليد په توګه اجير لشکر نه د يو مهم  له لويديځوال د داعش په نامه

د مزدورانو د  اوبې وزلي له کبله بيکاري داو  وي پکې حکومتونه کمزوري چې شي کوالی
 وي. مساعده پکې زمينه  استخدام

ټپلو د جوړېدو تر  ډلو د داعش په نامه د مزدورو استخباراتي کړۍ بهر سيمې نه له د سيمې او  په افغانستان کې
ډلو سره په معامله  د استخدام شويو تجربې نه په استفادې سره  له دي. خو امريکا د عراق والړې شا
عش تر د دا يې غوښتل کنتروله ونه وزي. مال عبدالروف خادم چې له دهغو وده کار اخلي تر څو احتياطه له کې

 ښکار شو. خپلواک بيرغ الندې جهاد وکړي د امريکا د بې پيلوټه الوتکې
په استخدام  چې بدل شوی مارک يو سياسي تجارت په په الس د داعش د لويديځ چې واقعيت دا دی

 ډلو باندې اطالق کيږي. مزدورو شويو
وسله  له په درشل کې حکومت د جوړېدو د نوي په افغانستان کې د داعش راتګ هغه وخت مطرح شو چې

د  غوښتل چې ونيو. بهرنيانو کې ځای ټيم په اجنډا حکومتي مخالفينو سره د مذاکراتو موضوع د نوي والو
سياسي او جنګي پوتانسيل د طالب او داعش تر منځ د  مذاکراتو نه مخکې ، د وسله وال مقاومت پياوړی له سولې

بيوسه حکومت د وسله  نوی او راټوکېدلی احتمالي سولې نه هل کړي تر څو کمزوری الرې  له ټکرونو وېشلو او
 شي.  ونډه محدود« تشريفاتي » وال مقاومت په 

کی  اولږه کي ډيره لري. چاپيلایر نه کولتوري مساعد او ټولنيز عقيدوي داعش په افغانستان کې د ودې
د  قومي لږکي  نښې نښانې ليدل کيږي چې داسې  لري. دريز مخالفت کې ، ګډ داعش سره په له قومونه
 ته نږدې کوي . وېرې ځان طالبانو له داعش

 ده. ټاکل شوې د جګړې استقامت مرکزي آسيا« مرسونرانو » لويديځوستراتژيستانو له طرفه د  د له بلې خوآ
ته داعش  ځاند ايران په همکاري د تاجکانو ، چچنيانو او ازبکانو راټولو سره  ېيروس کې د هغه په غبرګون

 جوړ کړی.
په نوم داعش  د طالب او تش د افغاني وسله وال مقاومت د باور د راجلبېدو په بنسټ کيږي چې هم هلې ځلې داسې

 ته را واړوي. دافغانستان خوا مرکزي آسيا په ځای نه ګډه جبهه جوړه او دجکړه ايزو تحرکاتو لوری د
 زاوې وکتل شي . همدغې له ته بايد پېښې مې۱۱ په بدخشان کې د اپريل د

 شي. پدې معنا : کثيراالبعاد تعبيرونه موندلی پيغام « کابلوف   »د طالبانو په آدرس د 
« طال چال » طالبانو سره د مذاکراتو په اړه تبليغ د  له طالبانو سره د سولې په اړه رښتينولي نلري. له امريکا  ــ

 په توګه د جګړې د اوږدېدو په موخه کارول کيږي.
 په حيث استعماليږي. د جګړې د سوند موادو وسله وال مخالفين د امريکا له خوا  ــ

منځ دټکرونو د  په سيمه کې د اوږدمهالې جګړې د پالن له مخې د مرسونرانو) داعش ( اوطالبانو تر ــ امريکا 
رکزي په ترڅ کې يې م فصل پرانيزي چې الرې په افغانستان کې د جګړې نوی له زمينې برابرولو

  کيږي. اغيزمنه  آسيا
پخپله خوښه سولې ته نه  اشغالګر پرته زياتېدو دجګړيزفشارله چې ښودلې، سوله زموږحياتي اړتيا ده. خو تجربې

 حاضريږي.
شمالي کرښو ودروي . دغه مقصد يوازې د   جګړه د افغانستان په کابلوف ) روسيه ( سخته ليوالتيا لري چې

وسله وال مقاومت په سيمه کې د   شي. پدې حساب باندې ه همکاري ترسره کيدایطالبانو او روسي داعش په ګډ
ګته « احتياط » هغو نه په  له بايد مالتړکوونکو سره مخ کيږي چې نويو له د تحقق په الره کې ېيسولې د داع
 پورته کړي.

کړل. معلومه نده  نپه نوم اعال« عزم » پسرلني عمليات د  ډاروونکي مخکې وسله وال مقاومت خپل ورځې څو
ضد   ۳۰۰ د اس ـ ايران سره رانږدې شوې ) ايران ته  له پکې روسيه په سيمه کې د قواوو نوې معادله چې چې

 ؟ اثر اچولې ده ټينګتيا ته انګېزه وربښلې او د هغه په« عزم » تر کومې اندازې پورې  هوايي توغنديو خرڅول( 
 حقيقتونو ته بايد پام راواړوو : ا شي دووسوال ته ځواب راپيد تر هغه وخته پورې چې

 حاضريږي .  زياتيدو نه سولې ته نه له فشار د يرغلګر پرته د جګړې  ــ 
 سيمه ايزو متحدينو ته اړتيا لري. ــ وسله وال مقاومت سولې او خپلواکي ته د رسېدو په خاطر نويو

 «پاي » الزم احتياط برخورد وشي. د پيغام سره بايد په زيات دقت او « کابلوف » د   په هر حال !
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 4تر 4 له :شمیرهد پاڼو 

 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

 

 فرانسه
 کال ز ۲۰۱۵ د اپريل پنځه ويشتمه ،
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