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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

  ۳۰/۰۱/۲۰۱۷          خوشحال آصفي
 

 تل؛ښطالب مشران په غم واو
 

 خپل بادار یې وژني
 

ه ماتې وخوړه، ګڼ شمېر مشران یې ووژل شول او وروسته له هغې چې وسله والو طالبانو په سږکال جګړو کې ستر
همداراز په ځینو یې مالي سرچینې وچې شوې؛ تیره ورځ رویټرز خبري اژانس د طالبانو د یوه مشر له قوله خبر 

والیتونو لپاره د دوی خیالي والیان د دې لپاره بدل کړي چې د طالبانو پر تحریک  ۱۶خپور کړ چې، مال هیبت هللا د 
ول زیات کړي. رویټرز ویلي چې، د طالبانو ډله په وروستیو کې د داخلي اختالفاتو او د داعش یا اسالمي خپل کنټر

دولت د وسله والې ډلې د ظهور له کبله کمزورې شوې خو د طالبانو لوی مشران وایي چې د مال هیبت هللا اخوندزاده 
 .له لوري نوي مقررۍ به د ده موقف پیاوړی کړي

 

وال طالبان په خپلو لیکو کې نوي تغیرات د دوی د موقف د قوي کولو لپاره بولي خو اصلي موضوع که څه هم وسله 
بل چیرته ده. اصلي خبره دا ده چې په دوی کې یې خپل بادار او مالتړ کوونکي آی ایس آی چاڼیز عملیات پیل کړي 

هغه کسان له دندو لیرې او ترور کړي دي. اوس د پاکستان استخباراتي اداره هڅه کوي چې د طالبانو په لیکو کې 
چې نور د دوی په درد نه دوا کیږي. ویل کیږي چې آی ایس آی د طالبانو په لیکو کې د دغو چاڼیزو عملیاتو مشري 

 .حافظ مجید ته پر غاړه اچولې او ورته یې د دغه پروسې د پر مخ بیولو لپاره یو منظم پالن ورکړی دی
والیتونو لپاره د طالبانو له خیالي والیانو شوی دی او ورپسې  ۱۶د دې لړۍ پیل د  د سرخط ورځپاڼې د خبر له مخې

او ورپسې د ولسواالنو او امنیه قوماندانانو نوبت دی. نوي ګمارل شوي طالب چارواکي آی ایس آی روزلي او نسبت 
یني په قول وایې چې د دې پالن پخوانیو طالبانو ته دوی د پاکستان ګټو ته ډیر پام کوي. سرخط د طالبانو د یوې سرچ

دویمه برخه بیا د هغه ګوښه شویو والیانو او امنیه قوماندانانو ترور دی چې نور پاکستان ته په ګټه نه دي او له جګړې 
 .یې زړه مات شوی دی

 

 پاکستان ولې د طالبانو په لیکو کې چاڼیز عملیات پیل کړل؟
 

  پاره طالبان ترور کوي:ه هدفونو ل یوپاکستان د در
 

د پاکستان له امره سرغړونکي طالبانو وژل: یو څرګند حقیقت دا دی چې پاکستان تل د خپلو ګټو په خاطر  :لومړی
طالب قرباني کړی دی او له نړیوالو یې پرې پیسې شکولې دي. آی ایس آی تل هغه طالب مشران چې د پاکستان له 

تیر کړي، ترور کړي او وژلي دي. ښه بیلګه یې د امره سرکشي کړې او یا یې سولې ته زړه ښه کړی دی؛ له تیغه 
پاکستان د بلوچستان ایالت د تفتان په سیمه کې د طالبانو پخواني مشر مال منصور وژل کیدل دي چې ویل کیږي په 
وروستیو کې یې د پاکستان له اجازې پرته له ایران او روسیې سره اړیکې جوړولې او د همدې کار له امله د امریکا 

 .یلوټه الوتکې د برید ښکار شود بې پ
 

په طالبانو سیاسي سوداګري: بل حقیقت دای دی چې د پاکستان لپاره طالب د امتیاز اخیستلو یوه سیاسي وسیله  :دویم
ده، هر کله که یې له نړیوالو د پیسو شکولو زمینه لیدلې نو د رقم په بدل کې یې طالب مشران یا ژوندي امریکا ته په 

ه کړی چې په پای کې یې طالب مشر سر خوړلی دی. ښه بېلګه یې الس ورکړي او یا یې ورته د اوسیدو ځای په ګوت
امریکا ته په پاکستان کې د طالبانو د وخت سفیر مال عبد السالم ضعیف ژوندي په الس ورکول او همداراز په ایبټ 

 .آباد کې امریکایي الوتکو ته د اسامه بن الدن ځای ورښودل دي
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

بانو له منځه وړل: لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره وشوه پاکستان له طالبانو د پاکستان د ګټو نه تامینوونکو طال :دریم
د امتیاز د وسیلې په توګه کار اخلي. اسالم آباد په دوه طریقو مستقیم او غیر مستقیمو، له طالبانو د وسیلې په توګه کار 

له دغه جنګه په مستقیمه توګه د اخلي. مستقیم په دې معنا چې طالبان په افغانستان کې د جنګ وسیلې دي او دلته 
پاکستان حکومت، پوځ او آی ا یس آی یې ګټه پورته کوي. غیر مستقیم په دې معنا چې پاکستان د طالب په سر سیاسي 

 .سوداګري کوي
 

نو ویلی شو چې طالبان به اوس له خپلې لمنې اور اخلي، اوس آی ایس آی غواړی په افغانستان کې د طالبانو په لیکو 
بدلون په نوم هغه طالب مشران چې نور دوی ته په درد نه خوري له منځه یوسي او پر ځای یې نوي او پاکستان کې د 

 .ته وفاداره طالبان وټاکي
 پای
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