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 ي؟ړغوا هڅسیمو له قبایلو  تنوښله طالبانو او د پ پاکستان
 

 انځپه نوم  پلوځد  ستانویپه نوم کله د ترور ېخوا ته السونه اچوي کله د سول ېاوس هر ړیو لیلکه س پاکستان
 .دليېپوه ځهم د پاکستان په رن والړیاوس ن ېچ مړخو فکر ک ي؛ړکول غوا ېدږته ن یوالوړن

 ېپور انځپه  یې ېبرخ ېتجزیه کول او د یو ېی ېپاکستان د افغانستان بربادي، کمزوري کول او په پاى ک اصالً 
په نوي  ړۍد ن ېدا کار کوي چ کهځپاکستان  ېزما په اند چ دي. تانهښپ ېی دونکيېاوس ېچ يړغوا لړت

 .تجزیه شي دیپاکستان با ېده چ ېپه پام ک ېک شېو یکټجیوپولی
 ېچ هیواد بللى دى. پاکستان ونکىږیو ماجراجو او اختالف زی ېثبات نوي دوکتورینو پاکستان په سیمه ک یوالړن د

 ېی ولډ هړمل نیولي او په خورا ناویرغ ېئبلوچ او کشمیریان  تانه،ښپ رېیوشم ېچ پنجابیان دي ېاصلي واکمن ی
له هغوى سره یو  ېلریچ والتیاېلري او ل ومتونهمشروع حک ېهیوادونو ک یوډاونګقومونه په  يړاداره کوي. نومو

ناروا  ېد خپل ېئپنجابیان  ېده چ والتیاېل دلوېتېښد دغو قومونو د ت خهڅاو استبداد  ۍشي. د پاکستان له غالم اىځ
  .وسه د دغه کار مخنیوى کوي ولهټاو په خپله  يګڼ ښواګ ېاندړپر و ۍواکمن

 

 ېک ړزور سره د افغانستان او هندوستان مخالفت کوي او د دغه مخالفت په ل ولټامله په خپل  ېله همد پاکستان
د افغانستان او هندوستان د دولتونو پر ضد وسله وال مخالفان او  ټاستخباراتي مافیا پر م-مذهبي ېد خپل ېدهچ

  .صادروي ريګاو شاوخوا هیوادونو ته تره ويړوریستان جوتر
 

په امنیت، ثبات او  ېلري او یو له بل سره د سیم ېیکړا ېکېسره ن ېنور هیوادونه پخپلو ک ېد سیم ېچ ېله د سره
سره  ښواګله  ېی ګثبات، امنیت او پرمخت ېسیم ېولټد  ېپاکستان دى چ ېمرسته کوي؛ خو یواز ېک ګپه پرمخت

  .او خپلو شیطانتونو ته دوام ورکوي ىړمخ ک
 

او د  ېلړهیوادونو پر مخ ت ېد سیم ېئد هند د سمندر الر  ېچ ده خهڅپاکستان له همدغو سبوتاژوونکو سیاستونو  د
له پاره د پاکستان له الرو او  ۍرګدغه هیوادونه د سودا ېچ قوانینو پر خالف اجازه نه ورکوي یوالوړد ن ۍرګسودا

 .واخلي هګټ خهڅبندرونو 
 

 هګتو ېپه پرله پس ېاندړد نورو هیوادونو پر و ېد افغانستان، هندوستان او د سیم ېکلونو راهیس توېله شپ پاکستان
  .بدلون راولي ېک ۍستراتیژ ېپه خپل ېچی بیه تیار نه د څاو په هی يړپالیسي مخته و کهډ ۍمنښخپله له د

 

فکر  ېاو په د يګڼ ډلوى خن ېاندړپر و ګ، امنیت او پرمختد ثبات ېپاکستان د سیم یوالړن ېچ امله ده ېهمد له
شي، نو دغه  لړحق ورنه ک ۍد ازاد ېبلوچو او کشمیریانو ته ی تنو،ښپاکستان تجزیه نه شي او پ ېچ ېدي تر هغ

 .الس نه اخلي منیوښهیواد د نورو هیوادونو پر ضد له دسیسو او د
افغانستان او  ېخپل دوه ستر سیاالن یان ېچ لري ېپه هدف، په پام ک ېتېښد ت خهڅ ښواګ یوالړله دغه ن پاکستان

له  هګپه وس پوره نه دي، نو د یوه عایق په تو ېئ لړو هځد هندوستان له من ېیوسي، خو داچ هځهندوستان له من
 وګړامیو او جد پاکستان د نار ېکار اخلي او که په افغانستان ک ېاندړد هند پر و خهڅهندي مسلمانانو او کشمیریانو 

 هځاو له من ېد افغانستان د تجزی ېچ يږنو لیدل کی ورو،ګتکتیکونو ته و دونکوېکار ېک هګړج ېپروژو او په د
د  هګتو ګړېانځد افغانانو او په  ېی ټپر م لوډمافیایي  رېد یوشم ګړېدى او د ج هډاډ رډېبیا پاکستان  هړپه ا لوړو
  .ده ېنیول ېترالس الند ېپروژه ی لولوېد غالمولو او ا تنوښپ

په  هڅاو دا  يږقبایالیزیشن بلل کی ېکلنه تجربه لریچ 63او غالمولو  لولوېاو نورو قومونو د ا تنوښد پ پاکستان
  .لري ېتیاوګړانځاستعماري  ونهګسل

ه دوه دغ ېچ کوي ېپل ېاو بلوچستان ک تونستانښپه پ ېلسیزو راهیس وڅخپله د قبایالیزیشن ستراتیژي له  پاکستان
 .ساتي لېاو ا ېلر خهڅ دلوېاقتصاد او ملت ک ،ګله امنیت، سیاست، پرمخت ،ېقومونه پر
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 تانهښپ ېچی شو تهځرامن نټزیات وا ځد قومونو د ژوندانه ترمن ېپه پاکستان ک ېچ له کبله ده ۍستراتیژ ېهمدغ د
بیا لکه اروپایان او امریکایان عصري او  ېژوند لري او پنجابیان او سندیان ی رېد پ ېبرډد تاریخ د  ېاو بلوچ په ک

  .پرمختللى اقتصاد او ژوند لري
د دودیزو  ټپر م ۍثبات ېاو ب ۍد ناامن ېچ همدغه د قومونو محرومول او محکومول دي ېپه اصل ک قبایالیزیشن

  .يږکی لړمخته و ېالند اډاو مذهبي افراط او تاوتریخوالي تر سیاستونو او اجن
 

له  ولټدا  ېچ يږکی لګڼاو یو د بل علل او معلول  ليړسره ت ولټاو اقتصاد  دنهړېامن، سیاست، ملت جو حکومت،
  .اخستل شوي او ترور شوي دي خهڅقبایلو 

 

فاسدو  رېیو شم ېاو د دغو سیمو اداره ی يړاله کحخوش ۍقبایل ظاهراً په خودمختار تانهښبلوچ او پ پاکستانیانو
قومي مشرانو، دیني عالمانو، د مدرسو مشرانو، د نشه یي توکو او د وسلو کاروباریانو او قاچاقبرو او یاغیانو ته 

ولسونو پر  شتوېمعاشونه او امتیازونه ترالسه کوي او د م خهڅد پاکستان له استخباراتو  هټپه پ ېی ولټ ېچ ېسپارل
  .ده ړېپیل ک ريګتوره سودا ېسر ی

د امنیت او اقتصاد د ترورولو او همداراز  ېاو د سیم لولوېد خلکو د ا خهڅن استخبارات له دغو جاسوسانو پاکستا د
  .کار اخلي ېک وګړد دولت پر ضد ترورونو، ناامنیو او ج ېپه افغانستان او کشمیر ک

له  لىړت ښېاو پ الس وکڅکولى شي، یو  خهڅد قبایلو له لرو غرنیو سیمو  ېچ ېحال ک ېپه داس ځپاکستان پو د
بیا د حاکمیت د تمثیل، د  اىځ ېخو کله چ ي،ړترسره ک ېئهلته  يړوغوا ېچ هڅاو یا هر  يځسره بو انونوځ

 لکه شتر مرغ خپله خبره بدلوي او وایي یاکولو راشي، نو ب ېاندړاو د ملکي خدمتونو د و لوړو هځناامنیو د له من
 ېچ او حکومت حق نه لري يړک ېته برابر انونوځ ېاسانتیاو ړېخودمختاره دي، باید پخپله نومو ېدغه سیم ېچ

 ېحال ک ېکوي، په داس تهېښت خهڅتوجه حکومت له مسوولیت منلو  ېاو په د يړمداخله وک ېد دوى په چارو ک
یاغیانو، فاسدو مشرانو او نورو سره تمثیلوي. یا په بله وینا  رو،ګتره غرو،ډلنخپل حاکمیت په  ېپه سیمه ک ېچ

 اىځپه لوى الس پر دغو سیمو د مشروع حاکمیت پر ،ېالند اډاو قبایالیزایشن تر اجن ۍد خودمختار پاکستان
  .مخه نیسي ګد دغو سیمو د ثبات او پرمخت هګتو ېنامشروع حاکمیت تمثیلوي او په د

 ،ېوونښ ،ېند بیارغو ېپه سیمه ک ېچ یوه تروریستي اداره ده هړجو خهڅاستخباراتي مافیا -له مذهبي قبایالیزایشن
د  ېپه دغو خلکو ک ېچ ديېږاو نه پر يړو هځاساسات له من ولټ ګد ثبات، امنیت او پرمخت ،ېونړملت جو

  .مخه نیسي ۍاو ازاد ۍد دغو خلکو د خپلواک هګتو ېشي او په د ړبشپ اونهړپ ېدنړېاو ملت جو ګپرمخت
دي، نو د دغو ولسونو د  ليډنګ ګېته ستر لولوېسیمو خپلولو او ا تنيښپاکستان د افغانستان د پ ېچ هګنڅ لکه

او د خپل د نامشروع  ړۍتروریستي ک ېئ ېاو په دغو سیمو ک ىړبندوبسـت ک ىګړانځ ېقبایالیزایشن لپاره ی
  .ده ړېک تهځرامن ېئحاکمیت د تمثیل اداري مافیا 

نور  ېچ شوى ىګره سپین ستراو اوس پاکستان دوم يړدلته د قبایالیزیشن پروسه په طالبانو سره مخته و پاکستان
 .هم نه ویني تیاړساتلو ا ټد پ یکوړله طالباني مافیا سره د خپلو ا

طالبان د دوى  ېچ استخباراتي چارواکو ورته ویلي وړپوګج ینوځد پاکستان  ېله مخ ټد رپو ایمزټنیویارک  د
او دوى  يړاو هند سره روغه وک وټله افغان دولت، نا ېچ ديېږدي او دوى طالبان نه پر انګچر ليړکسان ت

له افغان دولت سره  ېچ ونیول کهځنور طالب مشران  23د طالبانو مرستیال مشر مالعبدالغني برادر او  رکالېت
 ېشوي وو او په دغه کار سره دوى په افغانستان ک ېدږته سره ن ېاو روغ ېو ړېک ېروان ېخبر ټېله دوى پ ېئ

  .مخه ونیوله ېاو سول ېد روغ
د طالبانو ساتنه کوو،  ږمو ېچ وهیلپاره ون ېمالبرادر مو د د»ساتلي ویلي:  ټپ ېخپل نومونه ی ېچارواکو چ دغو
 «.يړهندوستان سره روغه وک ایله کرزي  ېچ دوېږنه پر یدو ږدي، مو ليړسره ت ږله مو یدو
مشرانو او د  رىډېپر  ېچ نه دي، خو دا سمه ده ېطالبان د پاکستان په یرغمل ک ولټالهم  ېچ باور لرو ږمو
د  ېیچګڼنه  انځعام طالبان دي دا پر  ېچ حاکمیت لري او هغه کسان ړپر قوماندانانو بشپ وښکر یوړد لوم ګړېج

او د پاکستان له دسیسو  ړېجو ېروغ ېک ادامله ده الهم په هیو ېوي، نو له همد وتيېک ېد ېپاکستان په لومه ک
د  واکونوځي ئاو امریکا وټد نا ېعام طالبان به په هیواد ک ېچ يږکید هیواد ژغورلو ته تمه شته او فکر نه  خهڅ

 ې. په داسيړته ورک ېخول ۍاو هیواد د پاکستان د غالم انځله کبله، په لوى الس  ېرېد احتمالي و دلوېدوامداره ک
د ایستلو او د دولت له مخالفانو سره د خبرو کولو  واکونوځد خپلو  خهڅو او امریکا له افغانستان ټنا ېچېحال ک

 وړاو د هیواد د ژغورلو لپاره فکر وک وړاستفاده وک خهڅله فرصت  ېچ نو همدا نن وخت دى ودلى،ښچمتووالى 
او سبا د پاکستان  وړک کارښ یسود نورو د دس انونهځپه لوى الس  ېوچړعمل ونه ک ېداس و،ړاو السونه سره ورک

هم  تنهښد خیرات غو ۍخپلواک ېان د خپل خهڅله چا  ېشوچ ېبند پات ېداس ېن په استعماري سیاست کد قبایالیزایش
 شو. اىړونه ک

 پای
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