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  امين بسمل

 ٢٠١١ اکتوبر ٠٧

 

  ترھګري ضدجګړه که دترھګرو دتکثيرجګړه
  

لخوا يرغل وشو ، دداسې چا ) ګران افغانستان(په  پلرني ھٻواد لس کاله  مخکې  داکتوبر  په اوومه نٻټه  زموږ  

چې له  موږ څخه  د زرګونو کيلومترو واټن  په لرلو سره سره موږ  ورته  ديو وٻښته  په اندازه  زيان نه 

  .ورسولی 

په حقيقت کې خوغم دداسې چاپه سر راوالړ شو، چې نه افغان و اونه  دافغانانوګټوته ژمن و دا داسې يو څوک و ، 

  .پورې راورساوه  )افغانستان(ه وروسته  له  درنې  پانګونې داسياتر زړهچې نننيو يرغلګرو دھمدې ورځې لپار

  .ن  ونوم يې اسامه او دپالرنوم يې الدداسړی تاسو ښه پٻژنئ چې 

اسامه  ديوعرب  پانګوال زوی و ھغه  د ځانګړوموخولپاره داستخباراتي  شبکو لخواوھڅول  شوتر څود روسي 

  .ومالتړ وکړي اشغال  ضد جګړه کې  د افغان مجاھدين

ن  او زوی  ته يې دکړٻدلي فلسطين  ناورين  بې  ارزښته  و دفلسطينيانودحقه حقونولپاره  يې کوم  خاص  څه الد

  .نه دي کړي 

لري نو ھغه م  دمالتړ  روحيه  په  ځان کې نپوښتنه له ھمدې ځايه  را پورته کيږي کله، چې يو څوک دخپل  توک

  پرديو غم  وخوري؟به بيا دکوم  اخالص  په بنا د

ن   په  ھراړخيزونازولو سره  دالقاعده ګوندبنسټ  دراتلونکې اوږدې او بيا ھم اوږدې ستراتيژي داسامه بن  الد

  .لپاره کښٻښودل شو

ترجالل آباد پورې دخپل واک  )چاده(ت او داسې برمته شو، چې له اسامه  پخپل الس جوړه  شوې لومه کې ونيښ

  .لدين  رباني خو آن  دافغانستان  تابعيت  ھم ورکړ ی ونه و سرخوړلي  برھان ا

د حوادثو توپان  د روسانو کوږ  بار تر منزله  پرې  نښود ھغوی  وتښتٻدل  ډاکتر نجيب هللا  د وخت  مجاھدينو ته 

خو د دملګرو ملتونو له  الرې  دسولې پالن  وړاندې کړ خو له بده مرغه  ھغه  پالن دملګرو ملتونو دبٻغوري  اويا

  .مخکې پالن شوې ستراتيژي  له مخې سبوتاژ شو
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 داسبوتاژ د روسانوپه لمسون  دکارمليانو او احمدشاه مسعودلخوا ترسره  شو، چې بيا يې په نتٻجه کې د کابل 

 اويا زرو بې ګناھوکابليانودداسې وژنې سبب شو، چې  مړي يې تر ھديرو ھم ونه ٧٠٠٠٠تاريخي ښار وران او د 

  .څوک په  حوٻليو او څوک په کوڅوکې خښ شول دکابل ھره کوڅه  ھديره  ھديره شوه رسول  شول  

دسٻالب سٻالب وينوله بھٻدوسره سره دافغانستان دنجات  اواسالم مقدس دين دژغورنې په نوم  راوالړ شويو افغان 

ه  څوبرخو ووٻشه ھر يو څخه يوه زره ھم  وٻره ونه کړه کابل يې لکه  داختر قرباني پ) ج(مجاھدينو؟؟  له خدای 

  .په  چوکۍ  چو شو چا خو بيا وروسته  آن ال ترکوالبه  پورې  چوکۍ ورسره ځغلولې 

 خوکله يې، چې حريفان وځپل شول او ھغوی  د خپلو حريفانودځپلولپاره په لمړيوکې طالبان  اسماني مالئيک بلل

  .دطالب دبرچې څوکه  په  دوی  ور برابره شوه بيا يې طالبان  فتنه اچوونکي بلل 

دطالبانودجوړښت اوظھور په  انګٻزې  اود اوږدې خطرناکې  ستراتيژي   ددې اوموموادوپه  اړوند زيات  څه  نه 

 زکال پورې نړۍ خور ٢٠٠١ تر ١٩٩۴وده کې  له ليکم يوازې  دومره يادونه کوم، چې داووکلونو په  م

امپرياليزم  د طالبانو  په  وړاندې  له دوه مخي سياست  څخه کاراخيست  ھم يې نازول  ھم يې لمسول او ھم يې 

النجه له يوې خوا او له  بلې خوادنيويارک دبرجونو مرموزه ) يونوکال  او بريداس(ټکول  تر څود تيلو کمپنيو

  .ب شوه ، چې طالبان زوال ومومي ډرامه  ددې سب

ديادولو ده، چې  دنيويارک له  پٻښې  څخه  ال څومياشتې  د مخه  په جرمني کې دمشرف او شرودير  له خوا البته  

  دنورو زورورو په امر دطالبانو دنظام  نړول منظور شوي و ځکه  خودريم ھٻواد ته  دطالبانو لخواداسامه  سپارل

 چل  يې  دافغانستان  اشغال  ته  جوړ کړی ونو ھغه و چې په  ډٻر ظالمانه  ډول  يې زموږ  امريکا نه  منل  مانا

کنډر کنډرھٻوادتر سختوبموريوالندې  ونيوغبرګ  عبدهللا به ال نارې ورته وھلې ، چې غتې غتې بمونه  پرې 

  .واچوئ 

  .دافغانستان  دال کړاو سبب  شول لنډه دا چې بمونه که غت غت و او که واړه واړه خو دطالبانو دماتې   او 

داکتوبر توره اوومه او دجدې  توره شپږمه  دواړه ھغې  دردوونکې نٻټې دي ، چې  دبشري  تاريخ  په لمن يې 

 .تور  تور داغونه ايښي دي 

دترھګري ضد جګړه کومه، چې دسپينې ماڼۍ واکمنانوپيل اوګڼ  شمٻر لويديځ  ھٻوادونه يې ھم  په خپله لکۍ پسې 

مھار کړل  نه يوازې  دترھګري دمخنيوي سبب  نه  شوه بلکې ترھګر يې  وزٻږول  داسي ترھګر يې  وزٻږول، 

  .چې ھم يې پخپله تمويلوي او ھم يې په وروستي مورچل کې وژني 

په يادوکسانوکې قراردادي قاتالن، ځانمرګي، دښوونځيواوعامه  شتمنيودورانوونکو ډلې، دقومي مشرانو ، 

  .نورينو ضد قاتل ګروپونه ھمداراز ګڼ  شمٻر نور الروھونکي ګروپونه ھم  راځي ښوونکواوم

دپورتنيو ډلو کميت اوس لسګونو زرو ته  رسيږي ددې لسګونو زرو اباطه ، اعاشه  او تنظيم څه ساده خبره نه ده 

  .او نه پورتني ګروپونه  پخپله دخپل ځان دسمبالښت وس لري 

وي نو بايد ټول افسوس وکړو او ووٻرٻږو، چې  دامريکا جګړه دبشريت دتباھي او که زما پورتنی منطق په  ځای 

پخپله دامريکا دزوال لپاره روانه ده داځکه، چې دامريکا اقتصاد دنزول او بحران په لوري  روان دی امريکايان  

  .تمويلوي دانننۍ جګړه دپور په پيسو په مخ وړي او پورتني  بې سره او پښو ګروپونه دپور په پيسو 

 اوس نو قضاوت تاسو وکړئ، چې روانې جګړې ته ترھګري ضدجګړه که دترھګرو دتکثيرجګړه ووايو؟

  :دجنګي جنايتکارانو کړنې په الندې لينک کې ووينئ 

embedded_player=feature&gZUkfo7ofRq=v?watch/com.youtube.www://http  
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 له توجه څخه مو مننه

  

  

  

  

   

 

  


