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 ؟پر بل تکیه کويیو البان او پاکستان آیا ط
 

اد د پربنی وی د کړنوچی د هغ خپل ځانګړی صفات او کړنی لریسره ټولنیز مستقل قوت د ځانه  -سیاسی یو هر 
اندی تکیه پر بل بدا تعبیر چی ګویا طالبان او پاکستان یو  .شی یالباندی داللت کو والیاستقاللیت او مستقلهغوی 

  .یت کویفعالد طالب تر نامه الندی  لپاره ولووران ستان دافغان دی چی دپاکستان دا پخپله  ،کوی درست تعبیر نه دی
 و پر ضدد افغانستان د ملی ګټاو ورانونکی فعالیتونه  خپلی ټولی کړنید نیټی څخه تر اوسه پوری  ښتجوړ د طالبان

 -یاسیس مستقلی د یویهیڅکله بیله پاکستان څخه  طالبان .دی یلسرته رسودستور  په «آی ایس آی»د پاکستان د 
لی او د ـټه اخـګ خهـه څـپاکستان د طالب د نام .یلرنود ـوجم ـه اوسود او ـدرله بیل وجود ن ،ډلی په توګه ټولنیز

   ۰د ورانولو د پاره استوی ته افغانستانومزدوران  روزل شویخپل  د مدرسو څخه «آی ایس آی»
 

 
 

تړلی وټی لنګ او سپیشلتور پاج  و باندیانو پر سرمزدور د خپلودی چی پاکستان طالبان ندی بلکه په ښکاره ډول دا 
امریکا سره د  د .لیږیوغونډو ته « سولی»د  ډبی، پیکنګ، قطر او ماسکو ته و دوی ترڅټ نیولی کله هغوی د او
آی له  آی ایسد پاکستان د طالبان بیله په ډاګه وښودل چی  یوځل بیا جریانات یدور هاو خبرو د پرله پسی« سولی»

 .تصمیم نشی نیوالیډول هیڅ پخپله په مستقله توګه هیڅوخت پرته  څخه هدایت
مه په نا هغهڅخه څو کاله وروسته هم د  ړینید مال عمر د م «آی ایس آی»پاکستان ټوکه نه بلکه حقیقت دی چی د  اد

  .خطبی یی نشرول
 دافغانستان د  پاره دساتلو او شومو اهدافو د سرته رسولو  خپل ناروا ګټو د دکال کښی  1۹۹۴ه پځل اکستان لمړی پ

 .لکیښودیی  ډبره بنسټد ی ډلد طالبانو  د ورانولو د پاره
چارو وزیر  ود وخت کورنیحکومت خپل  د کال کښی 1۹۹۵په چی د طالبانو د مور په نامه هم یادیږی وټو ببینظر 

 هبران در تنظیمونو« جهادی» د افغانستان .ولیږل تهافغانستان  ځاییو ډلی سره یوی د  د طالبانوسره  بابرنصرهللا
  .وکړتود هکلی  هغه سفر

کوم وخت چی د کیږی منظر ته وګورو نو دا حقیقت په ډاګه  که چیری موږ د پاکستان د جوړښت وتاریخی پس
 ،پورته کړلاو بیرغ هندوستان د نیمی وچی وطنپالو خلکو د خپل آزادی ږغ  د پر ضد چیانوانګریزی استعمار

ه پ هندوستان د نیمی وچی د آزادی او وتلو څخه د مخه د خپل د راتلونکی پالیسی د سرته رسولو لپاره انګریزانو د
  .واسطه جوړکړه جوړښت شوم پالن د مسلم لیک او محمد علی جناح پ آسیا کښی د پاکستان
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ړاندیز و ناوړه هغهد انګریزی استعمارپه نیمه وچه کښی  وستانهند دجوړښت کړکیچن د پاکستان  کاله کیږی چی ۷1
سالم تر اغولول لپاره د د خلکو  نړی ناوړو ګټو د اخیستلو او دخپلو د پاکستان  په نړی کښیتر ننه پوری  چیدی 

  .دیکړی  جوړیی  ونهمرکز او پټ عملیاتد هغوی او  یروز دهشتګر اسالمینامه الندی 
و د افغانستان د ورانول یی بنسټ وروسته د طالبانو بیا او ډلو وتنظیمون« جهادی»افغان  را پدی خوا د کال 1۹۷۰ د

 تنظیمونه« جهادی»افغان  د ی چیکوروښانه پخپله دا حقیقت  تاریخ کلن ۷۰ی ژوندپاکستان  د .ی دیایښودل د پاره
د افغانستان  یی پاکستان ېچ يد جزګټو  وکستراتیژی دد پاکستان  پر ضد د ملی کټو افغانستاند طالبان جوړښت  او یډل

   .د ورانولو لپاره پرمخ وړی
 ید پاکستان ګټی ساتی دا ډلی د افغانستان د ملی ګټو پرضد ډل په افغانستان کښی طالبانتنظیمونه او« جهادی»افغانی 

  .څخه وجود نلریله الس وهنی بیله پاکستانه فعاله دی او 
ل ی فعالیتونه د خپورانونکد ننه  پواسطه په افغانستان کښی وطالباند تنظیمونه او « جهادی»افغان د پاکستان

  .پرمخ وړیپاره ل سرته رسولو اهدافو د کوستراتیژی
 

  .افغانستان ګران دی ویاو تل ژوندی 
 .توری دښمنانمړه دی وی د ګران افغانستان مخ 
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