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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ مارچ ١٢
  

  "ISI"حلقات زنجير دروغھای
  

ھالندی که در نويسندۀ " بتی دم"به قلم " زندگی مخفی مال محمد عمر" انتشار کتاب : کابل-١٣٩٧ حوت ٢٠ -دوشنبه

، الی زمان مرگش در افغانستان زيسته و ھيچ گاھی ٢٠٠١بعد از سقوط طالبان در " مالعمر"آن ادعا شده است که 

وزارت "و " ارگ" را ترک ننموده است، عکس العمل ھای متفاوتی را باعث گرديد آنھم در سطحی که فغانستانا

 يادداشت امروز توجه شما را به نکات چندی در ھمين در.  دولت دست نشانده ھر دو آن ادعا را رد نمودند"خارجۀ

  :رابطه جلب می نمايم

 وقتی از لحاظ امکانات عملی به قضيه نگريسته شود، ھيچ کسی نمی تواند رد نمايد که چنين ادعائی در حد ممکنات -١

 و از  وجود داشتکه ده ھا و صد ھا ھزار قطعه عکس وی در سراسر جھان" گلبدين"زيرا وقتی فردی مانند . نيست

 ادعا نمايد که تمام مدت در افغانستان زيسته و ھيچ کسی پيدا مالعمر نمی رسيد،" گرد"لحاظ توانائی ھای نظامی به 

، نبايد به خود حق داد ادعای فردی را تکذيب کرد که تا امروز حتا بعد "بر پدر دروغگوی لعنت" نشود تا به وی بگويد

ن گذشته وقتی آ از .از وی در دست نيستامنيتی  - قابل شناسائی با معيارھای پوليسیاز مرگش يک عکس کامل و 

بتوانند با تمام شھرت ساليان سال در زير پيگرد امپرياليسم امريکا و " صدام حسين" معاونين و ھمکاران نزديک 

  .شک نمود" مالعمر" عراق زندگانی نمايند، چرا بايد در صحت ادعای لدر داخبويکش ھای ايرانی 

" خانم"صورت می گيرد و از کدام مجرا و افراد  دست يک  اساس مسأله اين است که بدانيم چرا چنين ادعاھائی -٢

ھالندی گرفته می شود و او را بعد از شش سال گشت و گذار و ترتيب مصاحبه ھای گوناگون و مصاحبه با افراد حقيقی 

  .و نھادھای حقوقی به جائی می رسانند تا چنين حرف و ادعائی را مطرح نمايد

 افغانستان، در واقع مکمل ادعای لدر داخ" مالعمر"ده می شود، ادعای اقامت تا جائی که از روند کلی قضايا دي

نھا به ھم پيوند ندارند، مگر شباھت ھا در طرز زندگی مخاطره آھرگاه صد آيت و قسم گفته شود که . است" گلبدين"

منبع .  ھر دو ادعا يکی استآميز که ھر دو در عقب درب سربازان امريکائی را ديده اند، نشان می دھد که منبع 

  .کس ديگری نمی تواند باشد" ISI" به غير از مشترک

 اين را می دانيم که يکی از اساسی ترين اتھامات دولت دست نشاندۀ افغانستان و اشغالگران باالی پاکستان، -٣

باکاال در چشم "مردم پاکستان ھم در تمام اين مدت به گفتۀ . نگھداری از تروريست ھا می باشدتروريست پروری و 

در آنجا شناسائی و مورد " بن الدن"حتا وقتی محل بودوباش . با تمام قدرت اين ادعا را تکذيب می نمايد" جھان درآمده
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حمله قرار گرفت، باز ھم پاکستان ھمان ادعای سابق را تکرار نموده، ابراز داشت که ھيچ تروريستی در پاکستان پناه 

  .داده نشده است

۴-" ISI " به امريکائی ھا و مساعد ساختن زمينه ھای دروغ برای وی که گويا در تمام " گلبدين"با آوردن و سپردن

 ،پاکستان پناھگاه امن تروريستان است ه ک مدت در افغانستان زيسته است، در واقع اولين حمله را باالی اين عقيده

 امنيتی دولت دست نشانده در اين خصوص، به سکوت و بی توجھی افراد و مقامات من جمله نھاد ھای. انجام داد

اينجاست که . پاکستان نشان داد که زمين به قدر کافی نرم است و می توان دروغ ھای ديگری را نيز در آن غرس نمود

کتابی که از سرتا پايش فرياد می زند که نويسندۀ کتاب در تمام مدت در دستان . بيرون داده می شود" بتی دم"ب اکت

  .و از ھمان عينک ديده است" ISI"به مانند مرغی اسير پروبال زده و دنيا را مطابق خواست " ISI"توانمند 

تالش دارد تا بلکه را از خود رفع نمايد، " تروريست پروری"می خواھد اتھامات نه تنھا  پاکستان با اين ادعا ھا -۵

ت دست نشانده بيايد و تنھا عليه اين اين که دول. ًاصوال نقش خودش را در ايجاد ماتمسرا در افغانستان زير سؤال ببرد

ًدولت دست نشانده اگر واقعا می خواھد .  آن کتاب موضعگيری نمايد، چيزی به جز خود را مسخره ساختن نيستاوي

از آن ياد می کند از " نبيل" اسنادی را که ھميشه محتوای کتاب را و سياست ھای پشت پردۀ آن را افشاء نمايد می بايد

  .بيرون کشيده ، منتشر سازدتاريکخانه ھا 

  !ھموطنان گرامی

جنگ عليه معلومات غلط و آن را شکست دادن، می تواند فقط از : نبايد يک اصل کلی را در ھيچ حالتی ناديده گرفت

  .طريق ارائۀ معلومات درست و صحيح صورت گيرد، نه صدور اعالميه

  !سرکھا ما را می طلبد


