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 پاکستان له طالبانو څنګه ګټه اخلي؟
 

طالبان له افغان دولت سره جنګیږي چې په دغه موده کې د سر د زیانونو تر څنګ  کلونه کیږي چې وسله وال
افغانستان ډیر مالي او سیاسي زیانونه هم کړي دي. وسله وال طالبان ظاهراً د اسالم په نوم د جهاد دعوه کوي خو 

. دغه رامنځته شوې ډیری خلک اوس په دې پوه شوي چې د طالبان یوه پردۍ جنګي پروژه ده چې د پاکستان لخوا
کال کې د اکتوبر په لسمه نېټه د ډیورنډ کرښې په غاړه د  1994ډله د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال په 

 په نوم رامنځته شوه.  «کرام طلبای اسالمی تحریک»کندهار په سپین بولدک کې د 
 

وحیه بیخي ضعیفه وه، نالوستي مو هغه مهال افغانستان له سختۍ کورنۍ جګړې کړېدلو، په خلکو کې د علمیت ر
ډیر و، بل لور ته افغانان د کورنیو جګړو او د تنظیمي رهبرانو څخه سخت بیزاره شوي و. نو طالبانو د افغانانو له 
همدې بې علمۍ او مجبوریت څخه استفاده وکړه او د کفر او شرک سره د جهاد په شعار سره یې ځان ته ډیر پلویان 

ځکه ورته هرکلی وکړ چې له کورنیو جنګونو په تنګ شوي و او باور یې درلود چې ګویا دوی  پیدا کړل. افغانانو
یې له دغه شره خالصولی شي. خو خبر نه و چې په داسې ابدي شر به یې اخته کړي چې بیا به ترې خالصېدل ډیر 

 سخت وي.
 

دا کیدل ولي نو ژر یې پرې پاکستان چې په لږ وخت کې د دغې ډلې پرمختګ او د خلکو په منتځ کې ځای پی
کنټرول پیدا کړ او له هغه وروسته دغه ډلې په افغانستان کې د پاکستان د استخباراتو او پوځ په اشاره جنګي 
فعالیتونه شروع کړل. له طالبانو څخه د پاکستان د مالتړ په اړه په خپله د پاکستان د کودتایې ولسمشر پروېز مشرف 

شي چې په افغانستان کې د کرزي په مشرۍ د انتقالي او بیا وروسته د پراخ بنسټ مرکې ژوندي ثبوتونه کیدای 
پر ضد یې د جوړولو باندې اعتراف کړی دی. مشرف په خپلو څو مرکو کې په ښکاره اعتراف کړی چې  حکومت

ن کې د کرزي د ډیورنډ په غاړو کې د طالبانو ډله د دوی د حکومت لخوا رامنځته او مالتړ یې وشو څو په افغانستا
 حکومت چې په لومړیو کې هندوستان ته ډیر نیږدې و؛ پرې راوپرځوي.

 

له هغې وروسته د هرې ورځې په تیریدلو طالبان د پاکستان لخوا ال تجهیز او تمویل کیدل، په پاکستان کې ورته 
ړل شوې او د مجهزې د تولید مدرسې جوړې شوې، ورته د پاکستان د پوځ لخوا د ترهګرۍ نظامي زده کړې ورک

تورخم په ګیټ به افغانستان ته را اړول کیدل. طالبان په دغه موده کې د افغان دولت لپاره په ستر سرخوږدي بدل 
شول چې بالخره حامد کرزي ورباندې د سولې غږ وکړ. خو دا چې دغه ډله د پاکستان په اشاره جنګېدله او 

ه نو هم د پاکستان په اشاره یې د سولې خبرې رد کړې او جګړې پاکستان د افغانستان له جنګه پراخه ګټه پورته کول
 ته یې دوام ورکړ.

 

کال کې د اشرف غني او عبدهللا عبدهللا تر منځ د ملي یووالي حکومت  2014د کرزي دوره هم پایته ورسېده او په 
ي ځواکونو کلکه مبارزه وکړه رامنځته شو. په دغه دولت کې هم له نظامي الرې د طالبانو د ماتولو لپاره افغان امنیت

خو دا چې په وروستیو کې د امریکا او پاکستان اړیکې خرابې شوې وې او پاکستان د انزوا په څنډه والړ و؛ نو 
پاکستان هم دغه ډله د امریکا په رقیبو هیوادونو لکه روسیه، ایران او چین باندې خرڅ کړل. پاکستان دغه ډله داسې 

په ډګر کې ترې مستقیم او غیر مستقیم ګټه واخیستله او هم یې اوس له امریکا سره د وکاروله چې هم یې د جنګ 
 سولې خبرو ته حاضرولو په نوم پرې پیسې پیدا کړلې.

په ټوله کې ويالی شو چې پاکستان په دوه طريقو له طالب وسله والې ډلې استفاده وکړله او ګټه يې ترې 
 واخيسته

 :مستقيماُ د جنګ په ډګر کېلومړی؛ له افغان حکومتونو سره 
له هغه وخته چې طالبانو په افغانستان کې پوځي ورانکاري شروع کړې ده؛ پاکستان دافغانستان له جګړې په مستقیم 
او غیر مستقیم ډول په ملیاردونو ډالر ترالسه کړل. یعنې د طالبانو د جګړې او ناامنۍ له امله د افغانستان ټول 

مو ولوټل شول، په سیندونو مو د بندونو جوړولو فرصتونه له السه  شول، تاریخي اثارکانونه پاکستان ته قاچاق 
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ورکړل، افغانستان د پاکستاني توکو لپاره ښه بازار جوړ شو او ... نور. همدا چاره د دې باعث شوه چې پاکستان د 
 افغانستان له جګړې په میلیاردونو ډالر وګټی.

 :ه د سولې خبرو ته د حاضرولو په نومدويم؛ له امريکا او افغان دولت سر
د پخواني ولمسشر حامد کرزي له دورې راهیسې پاکستان د طالبانو پر سر سوداګري کړې او تر ننه یې د افغان 
حکومتونو تر څنګ له امریکا او نړیوالې ټولنې څخه د ترهګرۍ سره د مبارزې او له افغان سولې سره د مرستې 

رالسه کړي دي. امریکا به کال په کال پاکستان ته د ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم په نوم په ملیاردونو ډالر ت
میلونونه ډالر ورکول خو دغه هیواد به برعکس د طالبانو تمویل او تجهیز پرې کولو. آن تر دې چې د امریکا 

پرده پورته کړه او  کال په لومړۍ ورځ په یو ټویت کې د پاکستان له لوبې 2018ولسمشر ډونالډ ټرمپ په زغرده د 
 ویې ویل چې دغه هیواد له امریکا په میلونونو ډالر اخلي په مقابل کې یې په مونږ درواغ پلوري.

اوس نن ورځ چې د افغان سولې خبرې تودې شوي نو یو ځل طالبان د پاکستان لپاره په ښه ډالري سرچینې بدل 
کوي. د راپورونو له مخې همدا څو ورځې وړاندې هم  شوي او له امریکا څخه د پیسو د شکولو لپاره یې استفاده

امریکا د دې په خاطر پاکستان ته یو ملیارد ډالر ورکړل چې طالبان یې په وروستیو خبرو کې له زلمي خلیلزاد 
 سره خبرو ته حاضر کړل.

تان ته په دي چې له لومړي سره تر ننه یې پاکس سکرپه ټوله کې ویالی شو چې طالبان د پاکستان بې دریشۍ ع
 ملیاردونو ډالره ګټه او افغانستان ته زیان رسولی دی.
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