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 ۱۹/۰۱/۲۰۲۱           دوکتور محمد عثمان تره کي
 

 !د ښاغلي عمر توخي د پام وړ
 

د طالبانو د تحریک او د پښتون ژغورنې غورځنګ ) پ، ژ، غ ( تر منځ د پرتله کولو خبره مطرح نده. د پام وړ 
تګې دا ده چې دواړو په وروستیو څلویښتو کلونو په بهیر کې د بهرنیانو د یرغل نه وروسته د جګړې د اور او د 

ا ده چه د هغوي نه بهرنیان د افغانستان ورته والې دد دواړو تر منځ یوازني لې کاذب شور نه سر راپورته کړل. سو
 لتیک موخو د پاره ګته پورته کړي.په غیاب د ژیوپو

 
نږدې تاریخ ته په کتو سره د طالبانو د تحریک په رامنځته کیدو کې امریکا، انګلستان، پاکستان او سعودي عرب  -۱

د ځینو اختالفونو سره سره طالبان د خپل ستراتژیک  رول درلودل. د اسالمي امارت په وخت کې پاکستان او امریکا
ملګرې په حیث پیږندل. خو د درې واړو تر منځ اختالف هغه وخت جدي پړاو ته ورننوت چه امریکا په افغانستان 

او د نظامي هدې د امتیاز غوښتنه وکړه. د دې غوښتنې سره جوخت کله چې د دیورند کرښې ته  باندې یرغل وکړ
وزیرستان د اسالمي بنست پالنې او ترهګري ځاله وپیږندل شو، پاکستان ځانته خطر احساس کړ. یاد څیرمه قبایلي 

 : طالبان لکه مخکې په اشغال ضد دریزدریزونو د نږدیوالې المل وګرځید خطر د افغاني طالبانو او پاکستان تر منځ د
 پاتې شو او پاکستان تر شا یې ودرید.

 
کستان او امریکا تر منځ پتې او ښکاره سیاسي او استخباراتي سیالي راروان وو  تر څو د کلونو په تیریدو سره د پا

چه د طالبانو بشپړ کنترول په الس کې ولري. پاکستان د طالبانو کوربه هیواد د امریکا په پرتله په ښه موقعیت کې 
ریکا دیته حاضریږي چه د افغانستان قرار درلود. په دوحه کې د امریکا او طالبانو تر منځ موافقه لیک چه په کې ام

 نه خپل پوځ وباسي، د طالبانو او پاکستان د بریالیتوب وثیقه ګنلي شو.
 

خو واقعیت دا دي چه په افغانستان کې د امریکا او ناتو ناقانونه نظامي حضور چه د مزدور حکومت په مرسته  د 
ل وګرځید چې طالبان پاکستان غیږ ته پناه وړي. بناً خودسرو عملیاتو په واسطه لسهاو زره افغانان وژلې، د دې الم

 د امریکا د پوځ د وتلو ویاړ نه یوازې پاکستان بلکې طالبان او افغان ولس ته هم ور په برخه کیږي. 
 

طالبان سیاسي، ملي او جنګي ژیوپولتیک تولید کنلي شو. د طالبانو د تحریک اصلي عقیدوي محوریت اسالم دي. 
ته تمرکز له یوې خوأ افغاني طالبان متدین افغان ولس سره نښلوي او د جهاد او مقاومت جذبات اسالمي ارزښتونو 

د  طالبان د جګړې پیاوړې کوي او له بلې خواه پاکستان ته په طالبانو باندې د نفوذو یو ستر السوند برابروي.
 نه وباسي . مجبوریتونو له امله پدې ندې توانیدلې چه ځان د پاکستان د نفوذو د  حوزې

 
پ، ژ، غ ( د پاکستان د استخباراتو په متردد او متزلزل مالتړ هغه وخت رامنځته شو چې امریکا د دیورند )  -۲

فرضي کرښې هغې خوأ په قبایلي سیمو د اسالم پالو دلو سره په تړاو د پاکستان په دوه مخیز سیاست ) ښه طالب او 
 بد طالب ( شکمن شوې و. 

 
مریکایي جنراالن غوښتل د ترهګري او بنست پالنې په پلمه د دیورند هغې خوأ قبایلي سیمه د درون د اوباما په وخت ا

له الرې تر سختو بمباریو الندې ونیسي او اَن زمینه د ځمکني عملیاتو د پاره برابره کړي. ) پ، ژ، غ ( د یو مدني  
ته ورداخل شو چه امریکا او ناتو ته وښئي او پراخ ولسي حرکت په توګه د دې په خاطر سیاسي او مدني مبارزې 

چه یوازې پاکستاني طالبان د ځانګړې اسالمي برداشت له مخې پښتانه تمثیلولي نشي. پښتانه د مدني او سیاسي 
 مبارزې د اصولو سره دشمني نلري.

 
ان ود و، پاکستکوم چه د ) پ، ژ، غ ( په رامنځته کیدو کې د پاکستاني چارواکو ضمني خو غیر مطمئن موافقت موج
و د ي جنراالنئپدې بریالي شو چې د یو مدني حرکت د یوه پرتمینه ننداره له الرې په قبایلي سیمو کې د امریکا
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السوهنې مخه ونیسي. خو) پ، ژ، غ (  په تدریج سره د دیورند د دواړو خواو د ولسونو له پرګنو په مالتړ په یوه 
کړ. « خطا »وار  شعار د پاکستاني جنراالنو« فغان او بر یو ا لر»  یاوړي ملي حرکت بدل شو. د غورځنګپ

 د مارشال قانون( تر ګوذارونه الندې نیول شوې دي.مشران د پاکستاني ماشا الو ) اوسمهال د ) پ، ژ، غ (
 

د  وپاکستان ویره لري چه په افغانستان کې د سولې په راتک سره هندوستان د ) پ، ژ، غ ( په منځ کې نفوذ وکړي ا
 غورځنګ مدني مبارزه په وسله وال مقاومت راواړوي. 

 
و خله بلې خوأ پاکستان د جګړې په بهیر کې د افغاني طالبانو مذهبي جذبات د خپلو مقصدنو په استقامت وکارول. 

 سوله ایزه چاپیلایر کې په افغانستان کې واک یو ملي حکومت الس ته ولویږي او یره لري چې په راتلونکېسخته و
په پایله کې د قواو ستراتژیک اندول د پاکستان په تاوان بدلون ومومي. له همدې کبله پاکستان د خپلو تولو امکاناتو 
په کارولو سره هلې ځلې کوي چې په دوحه کې د مذاکراتو په بهیر کې څارنه ولري او طالبان په راتلونکې نظام کې 

 بر الس کړي.
 ې نورو هیوادونو د افغانستان په غیاب پریګړه کوي. په تأسف سره چه په دغه تعامالتو ک

 
 «پاي» 
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