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اخترمحمد یوسفی

د طالبانو د تبلیغاتو د درواغو ماشین چاالن دی؟
ولسی خوږ متل دی چی وایی «مه یی نیسه چی و به دی نیسی».
پدی کښی هیچ شک نشته چی داعش او طالبان یو دی او دوی د آسمانه هم ندی راغلی .داعش هغه تند الری او وحشی
طالبان دی کوم چی د پاکستان د استخباراتو آی .اس .آی لخوا د افغانستان د ویرانولو او جګړی لپاره ټاکل شویدی .د
ا فغانستان ملي امنیت ریاست وایي ،داسې اسناد او شواهد لري چې ښیي په دې هېواد کې د داعش ډلې پاتې جنګیالي له
طالبانو او حقاني شبکې سره یو ځای او په همغږۍ فعالیت کوي .اسدهللا خالد وایی داعش او طالبان سره جال نه دي.د
افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدهللا خالد وایي ،د "پاکستان په ګډون هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د جګړې
لپاره له تروریستي ډلو څخه مالتړ کوي" باید پوه شي چې تروریزم پوله نه لري او دا اور به د هغوی لمنې ته هم
ورسېږي.

د طالبانو د تبلیغاتو د درواغو ماشین اوس په ښکرورو درواغو باندی پیل کړیدی ،طالبان وایی چی داعش د طالبانو
خوشی شوی بندیان وژنی ،د طالبانو د ډلی دا ادعا کامال درواغ دی .د طالبانو خوشی شوی بندیان همدا اوس د داعش
ډلی جګړه مار ډلو په لیکو کښی جګړه کوی .ګله چی سږکال د افغان امنیتی ځواکونو له لخوا د داعش د ډلی مشران
پاکستانیان عبدهللا اورکزی او ضیاالرحمن نیول شوی او و وژل شویدی ،اوس د داعش د ډلی مشرتوب د حقانی د ډلی
پالس کښی دی .د طالبانو مشهور قوماندان د طالبانو د روزګان پخوانی والی مال عبدالروف همدا اوس د هلمند والیت د
داعش د ډلی قوماندان دی.
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« وسله والو طالبانو په یوه خبرپاڼه کې تور لګولی چې داعش ډله غواړي هغه وسایط په نښه کړي چې ټاکل شوې ده د
څرخي پله له زندانه به د طالبانو پاتې بندیان لېږودي .طالبان همدا راز تور لګوي چې په دې پالن کې له داعش سره د
حکومت استخباراتي کسان ،یو شمېر نظامیان او د امنیتي پوستو قومندانان شریک دي».

داعش هغه پخوانی طالبان دی چی پدی وروستیو څو کلونو کښی د حقانی شبکی په ګډون او مرستی سره په افغانستان
کښی بیساری خونړی پبیښی یی سرته رسولی دی .داعش د طالبانو نوی نوم دی چی زیاتره قوماندانیان یی پاکستانی
تندالری دی.
ټول خلک پدی اوس پوهیږی چی طالبان او داعش دواړه د پاکستان د استخباراتو آی .اس .آی لخوا ګمارل شویدی .طالبان
او داعش سره بیل ندی بلکه پاکستان د استخباراتو آی .اس .آی غواړی چی پدی پروپاګنډو سره د غله د پل الره ورکه
کړی.

مطالب بیشتر از این نویسنده ،لطفا ً اینجا کلیک کنید!
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