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 ؟څوک خو ټاکې؛ مشر نوی طالبانو د به پاکستان
 

 مال مشر، طالبانو د چې وایي امریکا او حکومت افغان چې کې حال داسې په
 د امریکا د کې خاورې په پاکستان د ورځ په شنبې د منصور، محمد اختر

 د طالبان وال وسله او پاکستان خو شو؛ ووژل کې برید په الوتکې پیلوټه بې
 .یدويئتا نه کیدل وژل منصور مال

 وسله او لیکو پر چې یدويئتا نه کیدل وژل منصور مال د ځکه خو طالبان
 نه وژنه منصور مال د پاکستان ولې چې دا خو ښندي ونه اغیز منفي یې والو

 ترهګرو د نوم بیا یې کچه نړیواله پر چې وي لپاره دې د ښایې یدويئتا
 یوه یې( آی ایس آی) اداره استخباراتي همداشان او شي نه ثابت ساتونکی

 دا ځکه. شي نه ثابت کمزورې مخې له معلوماتو استخباراتي د او ناخبره
 کیږي نښه په کې پاکستان په مشران لوړپوړي طالب چې دی نه ځل لومړی

 په ،الدن بن اسامه مشر القاعده د کې آباد ایبټ په وړاندې دې له بلکې
 د پاکستان چې کوي ډاګه په دا کېدل وژل منصور مال د کې بلوچستان په اوس او مړینه عمر مال د کې ښار کراچۍ

 .دی هیواد روزونکی او ورکوونکی پناه مالتړی، ترهګرو
 او راشي بدلون کې تاکتیک جنګي او نظریاتو پالیسي، په طالبانو والو وسله د به سره وژنې د منصور مال د چې دا
 مال د اخلي؟ غاړه په څوک مشري یې به وروسته دې له چې ده دا پوښتنه خو شي څرګنده وروسته به دا نه؛ که

 لکه یې به مشر نوی حقاني؟ الدین سراج که او آخوندزاده هللا هیبت مولوی شیخ څخه جملې له مرستیاالنو د منصور
 وي؟ روانې ناندرۍ منځ تر طالبانو د ټاکلو پر هم یې به بیا که او ټاکي پاکستان هم بیا څېر په تیر د
 تر له یو طالبانو افغان د لري، اړیکې نږدې سره طالبانو او شبکې القاعده له چې شبکه، حقاني اساس پر راپورونو د

 تورنوي، مالتړ پر ادارې څارګرې پاکستان د هم اوس یې نړۍ او دولت افغان چې کېږي، ګڼل ډلې فعاله زیاتې ټولو
 منصور مال د ګویا چې زیاتوي احتمال دا چې لري شتون هم الملونه څو نور ځینې دلته. مني نه دا بیا پاکستان خو
 .واخلي غاړه پر حقاني الدین سراج مرستیال منصور مال د به مشري ډلې دغې د به وروسته کیدا وژل تر

 مهال پر جهاد د وړاندې پر یرغل شوروي پخواني د حقاني الدین جالل مشر پخوانی شبکې حقاني د چې دا: لومړی
 او لري نفوذ پراخ راهیسې پخوا له کې طالبانو په ډله دغه چې شو ویالی نو څخه مشرانو مهمو له مجاهدینو افغان د

 .شي راټول پرې ټول چې واخلي غاړه په مشري طالبانو د څوک داسې چې غواړي همدا هم پاکستان او طالبان
 د او کیږي اچول شبکه حقاني په پړه چاودونو بم موټر او ځانمرګو شویو ترسره د ډیره تر کې افغنستان په: دويم

 افغانستان په چې کله هر. لري فعالیت زیات کې سیمو سرحدي په پاکستان او افغانستان د ډله دغه مخې له معلوماتو
 کې پاکستان په هاخوا ډیورنډه له د چې کیږي ویل ډیره تر دي؛ شوې چاوندې موټربم او ځانمرګي خونړي کې

 د بربادي دغه پاکستان او دی پاکستان د الس لوی کې بربادۍ په افغانستان د چې شو ویالی نو دي شوي طرحه
 په څخه هغي له چي «ده وسیله یکيژستراتی» یوه لپاره آباد اسالم د شبکه حقاني ځکه. کوي مټ پر شبکې حقاني

 او کنټرول بشپړ د پاکستان د شبکه دغه. وګواښي امنیت کې والیتونو بیالبیلو په افغانستان د غواړي سره استفادي
 .وټاکي حقاني الدین سراج مشر نوی طالبانو د به پاکستان چې شو ویالی سره ډاډ پوره په نو ده الندې حاکمیت

 او امریکا ناټو، د چې ده ډله پوځي ماره جګړه یوه کې سیمو سرحدي په پاکستان او افغانستان د شبکه حقاني: دريم
 ویل ته لور بل. دي همدا هم اهداف لوی طالبانو د کې افغانستان په چې پالنوي عملیات وړاندې پر دولت افغان
 سراج هم یې مشري نوي چې کیږي المل دې د همدا نو لري اړیکي نږدې ډېرې سره طالبانو له شبکه حقاني کیږي
 .واخلي غاړه پر حقاني الدین

 له دولت افغان چې ده دا مهمه کوي؛ څوک مشري طالبانو د وروسته کیدو وژل تر منصور مال د چې ده نه مهمه دا
 .شي اخیستالی ګټه څنګه فرصته دغې
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