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 13/10/2019         محمد یوسفی اختر

 ستاممکن ناجدایی پاکستان از القاعده 

 

 و های ضد استعماری تقویت جنبشبا های اول و دوم جهانی از یکطرف و  جنگ ها دربا تضعیف برتانیه 

 رایها ب انګلیس شدت گرفت.فروپاشی مستعمرات برتانیه زده در اواخر قرن ناز جانب دیگر  خواهی آزادی

در سال  نراآ بود که نیم قاره هندتقسیم  ستراتیژی استعمار برتانیه ثقل مرکز  در  اغظم آسیا در بر خود یبقا

 وزادن طفلاز هندوستان  ها با خروج انګلیس. هندوستان و پاکستان تقسیم نموددو کشور میالدی به  1948

اک از خ یدر قسمت نام پاکستانه را بجدیدی  کشور خویشحرامی 

نطرف خط آ از سرزمین افغانستان در ینیم قاره هند و هم قسمت

ه بفرضی امنیتی ساحه امنیتی دریورند هند برتانوی قرار داشت 

 . وجود آوردند

مسلم "را در وجود حزب پاکستان ها پایه و اساس  انګلیس

اساس فلسفۀ افراطیت  بر رهبری محمدعلی جناح ه ب "لیک

ګذاشتند تا  در ساختار کامنویلت خویش مذهبی "اسالمی"

یګر دمنظور مقابله با ه از آن با داشتن بیرق دولتی ب بتوانند

     .استفاده نمایندتخریبی اجیر  ۀحیث وسیله ب هاکشور 

ستان پاک یتـدولسرنوشت  پاکستانسیاسی ریخ حیات تأ ولـدر ط

راطیت مذهبی ـاف با .آی .س. اتار نظامی آیـوجودیت ساخـم اـب

کی در پاکستان صرف ـات ملـحکوم ورده است.ـره خـگ" اسالمی"

کافی حد ه ب ها در پاکستان که از صالحیت .آی .س. اآیار نظامی ـتـد، ساخـدارنرا ش سیمبولیک ـقـن

به پیش ش یخوپالیسی استخباراتی مخلوط با م دولتی ه شکل تروریزب را افراطیت مذهبی "اسالمی" هستند برخوردار

 د.نبرمی
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. افسران آیند. "اسالمی" فعالیت دارمذهبی  ۀرسمددر پاکستان هزاران  .آی .س. ادر تحت نظارت مستقیم ساختار نظامی آی

آن در  .آی .س. ارهبران مذهبی در پاکستان با کارت عضویت آیو  .آی .سا

 نمایند.  را تدریس میمذهبی "اسالمی مدارس افراطیت 

 دست پاکستان قرار داد وه را ب افغانستان بهانه ای شوروی دررو سیۀ مداخلۀ  

 افغانستان را با حمایتجنګ  پاکستان در و سقوطشده اقتصاد کامأل ورشکست 

 های گروپ اشتراک مستقیم القاعده و سایر غربی باهای کشور  مالی اعراب و

     مللی صورت گرفته است. لتروریستان بین ا

افسران نظامی خود را در تمام ساختار القاعده و طالبان با  پاکستان .آی .س. اآی 

 عالیتهندوستان ف افغانستان و های سیاه و سفید و پکول داخل نموده اند تا در لنگی

 های تخریبی و تروریستی را انجام دهند.  

. های تخریبی آی که در دست بودهن .آی .س. اافسر آی "عام عمر"تنها و تنها 

تمام  در .آی .س. اآیبلکه این قاتالن  بوده اندافغانستان مشغول جنایات  پاکستان در زیر بیرق  القاعده و طالبان در .آی .سا

 دارند.   داشته اند و هنوز هم را د شبکه های تروریستی حضور فعال و رهبری کنندۀ خو

گوید در حمله دو هفته قبل به قرارگاه طالبان در ولسوالی موسی قلعه والیت هلمند در جنوب  اداره امنیت ملی افغانستان می

شده  هایی گفته است که فرد کشته این اداره با انتشار عکسبرای شبه جزیره هند" کشته شده اس، "رهبر القاعده افغانستان

 . پاکستانی بوده است ، عاصم عمر، تبعۀگرفت صورت میزان اول در که امریکایی و افغان نیروهای مشترک عملیات در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .آی .س. اافسران آی و روسا

  بابر، کرنیل اماماز قبیل جنرال حمید گل،  نصرهللا

 .ده استیقدرت رسانه افغانستان ب های "جهادی" و طالبان را در تنظیموغیره  

 ******** **** 
 جدایی پاکستان از القاعده ناممکن است
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