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 جنګیالی ډله (ISIS)د داعش 
        

 چا را منځ ته کړیده؟
 

دی پوښتنی ته ډیرو څیړونکو او د نړۍ بیلو زمامدارانو او سیاست والو په بیلو وختونو کی ځواب ورکړیدی او د 

له خوا، په  ((CIAاستخباراتی اداری تحده ایاالتو د مځواب ورکونکو لویه برخه په دی باور ده چی دا ډله د امریکا د 

منځنی ختیځ کی د خپلو ګټو د تامین د پاره جوړه کړی او را منځ ته کړیده. د دی ډلی د جوړیدو په هکله د نړیوال 

څیړنیز مرکزونه لری، د بیال بیلو الرو له مخی چی د نړۍ په ډیرو هیوادونو کی  Global Researchریسرچ اداری 

څیړنی داسی و ښای چی د امریکا د متحده  زمونږ» نړۍ د مهمو پیښو په هکله معلومات را ټولوی، داسی وایی: د 

 America created Al – Qaeda and ISIS Terror).را پیداکړیدیډلی  یایاالتو دولت د القاعدی او داعش تروریست

Group) » 

د  201۷ته کیدو په هکله خپل څړنیز کار پیل کړی او د م کال نه د داعش د ډلی د را منځ  201۴دی موسسی د 

 (globalresearch.org)سایټ کی  ب( مه نیټه یی د خپل کار نتایج د یو ه را پور په بڼه  په خپل وی8نومبر د میاشتی په )

 زه به په لڼد ډول د دی راپورځنی ټکی د تاسوسره شریک کړم.خپاره کړیدی. 

حده ایاالتو د ساړه جنګ په ټوله دوره کی په دی کار کاوه چی په دریمه نړۍ کی په ور کی راغلی چی متپه دی را پ

څه ډول هم د کمونیستی افکارو او هم د نیشنلیستی مفکوری د پر مختګ  او انتفال مخه و نیسی؟ د امریکا سیاستوال 

او ارزانه الر داده چی د دی  هپه مجموع کی په دی سره راضی شول چی دی هدف ته د رسیدو ډیره موثره، اسان

احساساتی طرز تفکر نه ګټه او چته ـ فعالینو د افراطی دواړو مفکورو د انتشار د مخنیوی د پاره د اسالم د سیاسی 

( لسیزی په اوایلو کی لومړی په 1۹۷0شی. د همدی پالن له مخی امریکا و کولی شول چی د لومړی وار د پاره د )

نړۍ کی د اخوان المسلیمین د افراطی ډلی په ذریعه تر ډیره حده هم د کمونستی افکارو  مصر او بیا په نوری عربی

او هم د ملی افکارو د خپریدو څخه مخنیوی وکړی. همدارنګه امریکا په څرګنده توګه په اندونیزیا کی د ډاکټر سکارنو 

می ډله تقویه کړه او په پاکستان کی یی افراطی اسال( (Sarekat د سرکات  د ملتپالنی د مفکوری د خپریدو په وړاندی

وی رینی کمونیزم د الری پیچلفقار علی بوټو د حکومت په وړاندی چی د اد جماعت االسالمی تروریستی ډله د ذو

د همدی ډلی په مرسته یی د افغان اسالمی افراطی عناصرو په استعمال سره د سردار کوله د حمایی الندی ونیوه. )
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مړیو وختونو کی السونه را اوږده کړل، خو ادامه یی ځکه لود افغانستان جمهوریت ته هم  په محمد داود په مشری 

 په خپل شوروی پلوه سیاست کی تغیر راوست. څیړونکی(ور نکړله چی داودخان څه موده وروسته 

عثامه بی الدن هم  ،( ومه لسیزه کی 1۹80سازمان په )  (CIA) امریکی د چی د له یاده ونه باسیپور زیاتوی چی را

اعده یی هم د سینی په شیدو وروزه. د القاعدی د ډلی په هکله د د هغه مربوط تروریستی سازمان الق را وزیږاوه او

د القاعدی ډله بی له » ( د هغه وخت پارلمان ته و ویل : (Robin cookکوک انګلستان د خارجه چارو وزیر روبین 

ا ان ځوانان په خپله غیږه کی روخت کی به په زرګونو افراطی مسلم چی په لنډ زیږنده ده ، شکه د غربی استخباراتو

ټول کړی او د سعودی عربستان په مالی مرسته به د پاکستان د اسالمی دولت له جغرافیی څخه، په افغانستان کی د 

 «شوروی دو لت ته ماتی ورکړی.

رابطه ساتله. امریکای  (Love-hate)ی ـ کرکی راپور زیاتوی چی د امریکی دولت د القاعدی سره همیشه د مین

د دوی په  ، خوسیاستوالو اسالمی افراطیونو ته د یوی ګرمی وسلې په سترګه کتلی دی چی که مخه یی بلی لورته وی

ی دی تروریستعګټه به استعمالیږی او که مخه یی د دوی لوری ته شوه نو بیا یی له منځه وړل ضروری ګڼی. د القا

ی را پیدا کړی او روزلی وه، د شوروی اتحاد تر ماتیدو او محوه کیدو وروسته د همدوی لومړی درجه ډله چی همدو

 دښمنه ډله جوړه شوه.

داعش اوس د امریکی د پاره وروستنی وسیله ده چی القاعدی ته ډیر ورته والی لری. یوه پوښتنه داده چی داعش په 

ځکه »تنی ته یو ډیر لنډ خواب ورکوی: سی مفسیرین دی پوښاسی دومره لنډ وخت کی څنګه دومره قوت و موند؟ زیات

 «چی امریکا یی تر شا والړه ده

م  2003حملی په نتیجه کی په  یامریکا د عراق په تیلو باندی د الس رسی د پاره د صدام حسین رژیم د مستقیم

میالدی کال کی له منځه یوړ او پر ځای د شعیه مذهب پیروانو ته چی په دی هیواد کی اکثریت جوړوی قدرت 

د دی د پاره چی د عراق دا نوی د شعیه مذهب د پیروانو دولت د ایران د شعیه دولت سره اړیکی پیدا  وروسپاره.

وړ نه شی نو بهتره الره دا و ګڼله شوه چی دا نوی دولت باید یو با ثباته دولت نکړی او بیا د امریکی دښمن دولت ج

ه خوا اداره کیږی او د نه شی او تل باید د یوه تشنج سر مخ وی. د دی تر څنګ د سوریی دولت چی د بشاراالسد ل

پاره د نیغی مداخلی  ایران او روسی سره نژدی اړیکی لری هم باید را نسکور شی. داچی په سوریه کی د امریکی د

اعدی د ډلی سره یی هم مناسبات خراب شوی نو د همدی وجهی نه د نوی ډلی د میندلو قته بهانه ، نه جوړیدله او د ال

 م کال کی تشکل مومی. 201۴تکل پیلیږی او په نتیجه کی د داعش ډله د ابوبکر البغدادی په مشری په 

د صدام حسین له پوهنتون څخه یی ه سیمه کی زیږیدلی دی. په بغداد کی م کال د عراق د سمارا پ1۹۷1) البغدادی په 

کال کی د  200۴په  د الهیاتو په څانکه کی دوکتورا تر د السه کړیده. اصلی نوم یی ابراهیم آواد ابراهیم البدری دی.

انو سره د بوکا م کاله پوری د امریکای200۹امریکای عسکرو سره د مخامخ جګړی په وخت کی ونیول شو، او تر د 

م کال د جوالی په میاشت  201۴م کال کی په سوریه کی  کورنۍ جګړه پیل شو او د  2011و. په  په زندان کی بندی

شام( یا ـ وسله والویاغیانو مشر شو. د دی ډلی نوم د داعش ) دولت اسالمی عراق  ضد کی البغدادی د دولت

ISIS(Islamic State of Iraq- Syria)  شهرت وموند. څیړونکی(باندی 
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د داعش په جوړیدو سره امریکا دوه لویو هدفونو ته رسیدل غوښتل او ل داچی د منځنی ختیځ د تیلو په زخیرو باندی 

تسلط ولری او دویم داچی د عربی اسالمی نړۍ په نارامه کیدو سره د اسرائیلی دولت ساتنه او حمایه اسانه شی. د 

سره د القاعدی په ځای د داعش نوی او تر ټولو بی رحمه او سنتی اسالمی ډله وسله  همدی هدفونو د پاره په احتیاط

په دی کار سره په سوریه کی دری ډوله د جنګ جبهی پرانستلی شوی: یوه د سوریی د دولت او شورشیانو  واله کړه.

کا او روس د دولتونو تر جبهه، دویمه د ایران او سعودی عربستان ترمنځ او دریمه هم د ساړه جنګ په څیر د امری

 منځ د جنګ جبهه وه.

م کال کی  2001جورج ډبلیو بوش په س راپور وایی چی د تروریزم سره کومه جګړه چی د امریکی جمهوررئی

خوړلی دی. تر اوسه  نی او زامنااعالن کړیده، تر اوسه یی په زرګونو امریکایی او د نوری غربی هیوادونو لور

مریکای ډالرپکی مصرف شویدی. په لسونو زرونو د هغو هیوادونو او الدونه یی خوړلی چی ټریلیونه ا (6.6)پوری  

د تروریزم په نوم جګړه پکی روانه ده او د نیمایی نه زیاته برخه د دی هیوادونو آبادی چی د حساب نه وتلی خساره 

 ده، له منځه وړی ده. خو د جګړی ګټونکی او بایلونکی ال نه دی معلوم.

ره :اوس داسی ښکاری چی دا عش په سوریه کی په خپل ماموریت کی نا کام شو. امریکا د دی ډلی نه د کار اخستنی زما تبص

دی ډلی نه د ګټی پورته کونی ښه جغرافیه د افغانستان د پاره دنوی جغرافیی په لټه کی ده. نښی نښانی داسی څرګندوی چی د 

 هیوادونهخاوره ده. له دی ځایه امریکا کولی شی چی د داعش د فعالیت د انکشاف په ذریعه هم ایران ،هم روس او هم د چین 

 تر تهدید الندی ونیسی.

چی د لښکر فاطیمون ډله چی د دی  تونکی نه په کلکه د دی غوښ ی د خپلو مزدورانو او روزمزدانوایران هم په افغانستان ک

افغان شعیه مذهبوځوانانو نه جوړه شوی او په عراق او سوریه کی د جنګیدلو ښه تجربه هم لری، د نورو قواو په زیاتولو سره 

دی ونه نژپاره اماده کاندی. روسیه هم لګیا ده د افغان طالبانو سره یی غوږد امریکی او سعودی عربستان په وړاندی د جګړی د 

کړیدی چی د داعش په مقابلی کی د دوی ملګرتیا ومنی. چین هم د روسی سره او هم د پاکستان سره شریک کار پیل کړیدی او 

 .په حدودو کی و ساتیپه ټول توان سره زیار کاږی چی دا جګړه د افغانستان 

یاغیانو هغه ډلی چی د بیل بیلو دولتونو د جاسوسیو  د افغانستان په دننه کی هم د غلو او داړه مارانو، غاصبینو، زورواکانو او

 له سازمانونو سره اړیکی لری په شدت سره لګیا دی او د مرکزی حکومت د ناتوانی او حتی نابودی د پاره کار کوی.

مایلو ر ازقوتونو د زودا ټول ضد افغانی حرکات ماته خود به خودی نه ښکاری او داسی معلومیږی چی افغانستان بیا هم د ټولو 

میدان جوړیدونکی دی او ټول ضرر به یی همدا د څلورو لسیزو نه را پدی خوا د اور په لمبو کی سوی ملت چی اصالً په تلفاتو 

 کی حساب شویدی، زغمی. 

ت و د امنی: همدا اوس په افغانستان کی د ملګرو ملته داچیماته د دی ټولو ناخوالو نه د راوتلود پاره یوه الره نظر ته راځی او هغ

د شورا له خوا یو پالوی لګیادی د افغانستان په امنیتی حاالتو باندی په هیواد کی د ننه کار کوی، که ټول هغه افغانان چی نه د 

او  دننه کی په هیوادمظاهرو ) وکومی تروریستی ډلی سره تړاو لری او نه د کوم زورواکی او لوټمار سره پیوند لری په پراخ

آن تر د غذایی اعتصابونو پوری الس پوری کړی او د دی نړیوالو او وطنی لیوانو له خوراک څخه خپل مظلوم  (هم د هیواد بهر

  بی له دی به همدا اور وی او همدا بیګناه ګناهګار ملت. پای. ولس او ربړیدلی ملت وژغوری.

 . تورنتو ــ  کاناډا 13/2018جنوری/

 


