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

۲۰۱۹/۱۰/۱۳

اخترمحمد یوسفی

جدایی پاکستان از القاعده ناممکن است
با تضعیف انگلیسها درجنگهای اول و دوم جهانی از یکطرف و با تقویت جنبشهای ضد استعماری و آزادیخواهی از
جانب دیگر در اواخر قرن نوزده فروپاشی مستعمرات انگلیسها شدت گرفت .انګلیسها برای بقا خود در براعظم آسیا
درمرکز ثقل ستراتیژی استعمار انگلیس تقسیم نیم قاره هند بود که را در سال  ۱۹۴۸میالدی به دو کشور هندوستان و
پاکستان تقسیم نمودند .با خروج انګلیسها از هندوستان طفل نوزاد حرامی خویش کشوری جدید بنام پاکستان را در
قسمت از خاک نیم قاره هند و هم قسمت از سرزمین افغانستان درانطرف خط فرضی امنیتی ساحه امنیتی دریورند هند
برتانوی قرار داشت بوجود آوردند.
انګلیسها پایه و اساس پاکستان را در وجود حزب مسلم لیک برهبری محمدعلی جناح براساس فلسفۀ افراطیت مذهبی
"اسالمی" در ساختار کامنویلت خویش گذاشتند تا بتوانند از آن با داشتن بیرق دولتی بمنظور مقابله با دیگر کشور
های بحیث وسیله تخریبی اجیر استفاده نمایند.
در طول تاریخ حیات سیاسی پاکستان سرنوشت دولتی پاکستان با موجودیت ساختار نظامی آی ایس آی با افراطیت
مذهبی "اسالمی" گره خورده است .حکومات ملکی در پاکستان صرف نقش سیمبولیک را دارند ،ساختار نظامی آی
ایس آی در پاکستان که از صالحیتهای بحد برخوردار هستند افراطیت مذهبی "اسالمی" را بشکل تروریسم دولتی
مخلوط با پالیسی استخباراتی خویش به پیش میبرند.
در تحت نظارت مستقیم ساختار نظامی آی ایس آی در پاکستان هزاران مدارس مذهبی "اسالمی" فعالیت داردند.
افسران آی ایس آی و رهبران مذهبی در پاکستان با کارت عضویت آی ایس آی در آن مدارس افراطیت مذهبی
"اسالمی را تدریس مینمایند.
مداخلۀ شوروی درافغانستان بهانۀ را بدست پاکستان قرار داد واقتصاد کامأل ورشکست شده و سقوط یافته پاکستان در
جنګ افغانستان با حمایت مالی اعراب و کشور غربی با اشتراک مستقیم القاعده و سایر گروپهای تروریستان بین
المللی دو باره احیا و رونق یافت.
آی ایس آی پاکستان افسران نظامی خود را در تمام ساختار القاعده و طالبان با لنگیهای سیاه و سفید و پکول داخل
نموده اند تا درافغانستان وهندوستان فعالیتهای تخریبی و تروریستی را انجام دهند.
تنها و تنها عاص م عمر افسر آی ایس آی نبوده که در دستهای تخریبی آی ایس آی پاکستان در زیر بیرق القاعده و
طالبان درافغانستان مشغول جنایات بوده اند بلکه این قاتالن آی ایس آی در تمام شبکه های تروریستی حضور فعال و
رهبری کنندۀ خورا دارند.
د پاڼو شمیره :له  1تر3
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

اداره امنیت ملی افغانستان میگوید در حمله دو هفته قبل به قرارگاه طالبان در ولسوالی موسی قلعه والیت هلمند در
جنوب این کشور" ،رهبر القاعده برای شبه جزیره هند" کشته شده است.
این اداره با انتشار عکسهایی گفته است که فرد کشتهشده در عملیات مشترک نیروهای افغان و آمریکایی که در اول
میزان/مهر صورت گرفت ،عاصم عمر ،شهروند پاکستانی بوده است.
روسای وافسران آی ایس آی از قبیل جنرال حمید گل ،نصراله بابر ،کرنیل امام وغیره تنظیمهای "جهادی" و طالبان
را درافغانستان بقدرت رسانیده است.
در ذیل به فو تو ها توجه بفر مایید این ها همه سخن میگویند:

د پاڼو شمیره :له  2تر3
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

د پاڼو شمیره :له  3تر3
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

