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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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اخترمحمد یوسفی

آیا طالبان او پاکستان یو پر بل تکیه کوي؟
هر یو سیاسی  -ټولنیز مستقل قوت د ځانه سره خپل ځانګړی صفات او کړنی لری چی د هغوی د کړنو پربنیاد د
هغوی استقاللیت او مستقلوالی باندی داللت کوالی شی .دا تعبیر چی ګویا طالبان او پاکستان یو پر بل باندی تکیه
کوی درست تعبیر نه دی ،دا پخپله پاکستان دی چی د افغانستان د ورانولو لپاره د طالب تر نامه الندی فعالیت کوی.
طالبان د جوړښت د نیټی څخه تر اوسه پوری خپلی ټولی کړنی او ورانونکی فعالیتونه د افغانستان د ملی ګټو پر ضد
د پاکستان د «آی ایس آی» په دستور سرته رسولی دی .طالبان هیڅکله بیله پاکستان څخه د یوی مستقلی سیاسی-
ټولنیز ډلی په توګه ،بیل وجود نه درلـود او اوس هـم وجـود نلری .پاکستان د طالب د نامـه څـخه ګـټه اخـلی او د
«آی ایس آی» د مدرسو څخه خپل روزل شوی مزدوران وافغانستان ته د ورانولو د پاره استوی۰

دا طالبان ندی بلکه په ښکاره ډول پاکستان دی چی د خپلو مزدورانو پر سرو باندی تور پاج او سپیشل لنګوټی تړلی
او د هغوی ترڅټ نیولی کله دوی و ډبی ،پیکنګ ،قطر او ماسکو ته د «سولی» وغونډو ته لیږی .د امریکا سره د
«سولی» د پرله پسی خبرو اوه دوری جریانات یوځل بیا په ډاګه وښودل چی طالبان بیله د پاکستان د آی ایس آی له
هدایت څخه پرته هیڅوخت په مستقله توګه پخپله هیڅ ډول تصمیم نشی نیوالی.
دا ټوکه نه بلکه حقیقت دی چی د پاکستان «آی ایس آی» د مال عمر د مړینی څخه څو کاله وروسته هم د هغه په نامه
خطبی یی نشرول.
پاکستان لمړی ځل په  1۹۹۴کال کښی د خپل ناروا ګټو د ساتلو او شومو اهدافو د سرته رسولو د پاره د افغانستان د
ورانولو د پاره د طالبانو د ډلی د بنسټ ډبره یی کیښودل.
بینظر بوټو چی د طالبانو د مور په نامه هم یادیږی په  1۹۹۵کال کښی د خپل حکومت د وخت کورنیو چارو وزیر
نصرهللا بابرسره د طالبانو د یوی ډلی سره یو ځای افغانستان ته ولیږل .د افغانستان «جهادی» تنظیمونو رهبران د
هغه سفر تود هکلی وکړ.
که چیری موږ د پاکستان د جوړښت وتاریخی پس منظر ته وګورو نو دا حقیقت په ډاګه کیږی کوم وخت چی د
انګریزی استعمارچیانو پر ضد د هندوستان د نیمی وچی وطنپالو خلکو د خپل آزادی ږغ او بیرغ پورته کړل،
انګریزانو د هندوستان د نیمی وچی د آزادی او وتلو څخه د مخه د خپل د راتلونکی پالیسی د سرته رسولو لپاره په
آسیا کښی د پاکستان جوړښت شوم پالن د مسلم لیک او محمد علی جناح په واسطه جوړکړ.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

 ۷1کاله کیږی چی د پاکستان کړکیچن جوړښت د هندوستان په نیمه وچه کښی د انګریزی استعمارهغه ناوړه وړاندیز
دی چی تر ننه پوری په نړی کښی پاکستان د خپلو ناوړو ګټو د اخیستلو او د نړی خلکو د غولول لپاره د اسالم تر
نامه الندی اسالمی دهشتګر روزی او د هغوی عملیات او پټ مرکزونه یی جوړ کړی دی.
د  1۹۷۰کال را پدی خوا د افغان «جهادی» تنظیمونو ډلو او بیا وروسته د طالبانو بنسټ یی د افغانستان د ورانولو
د پاره ایښودلی دی .د پاکستان ژوندی  ۷۰کلن تاریخ دا حقیقت پخپله روښانه کوی چی د افغان «جهادی» تنظیمونه
ډلی او طالبان جوړښت د افغانستان د ملی کټو پر ضد د پاکستان د ستراتیژیکو ګټو جز دي چې پاکستان یی د افغانستان
د ورانولو لپاره پرمخ وړی.
افغانی «جهادی» تنظیمونه اوطالبان په افغانستان کښی د پاکستان ګټی ساتی دا ډلی د افغانستان د ملی ګټو پرضد ډلی
فعاله دی او بیله پاکستانه له الس وهنی څخه وجود نلری.
پاکستان د افغان«جهادی» تنظیمونه او د طالبانو پواسطه په افغانستان کښی د ننه ورانونکی فعالیتونه د خپل
ستراتیژیکو اهدافو د سرته رسولو لپاره پرمخ وړی.
ژوندی او تل دی وی ګران افغانستان.
مړه دی وی د ګران افغانستان مخ توری دښمنان.

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

