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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

دراڼ:ژباره    م٠٨/٠٩/٢٠١٠                               سراج ا لحق ببرک زی 
 

  د پاکستان ترهګرې ډلې  او سړیستان ارتباتي استخباراتد
  

  الکساندر بينش :ليکوال ،پانې څخهبيجګړې مالوماتي ود 
  

ل  د پاکستان    دی شوي  تورن کړل هم   له خوا  ليشپيګل مجد په شان  خبرې رسنيو د نورو  متقايد جنرال  حميد
وريدې په متواتر ډول د القاعدې له مخکنې غړو  چې و دې په افغانستان. ، مشرانو او له طالبانو سره   کې د نا

ه بريدونواکونو  پر وړاندې  ونه کويانمر ې د ويکيليس . و ته الر شويو اسنادو افشآ  دڅه باندې  نوې زرو  ويبپا
ر څخه د متحده اياالتو  پوځ   خپرولو په لړ کې    ورکړل  په کې    نه وراپور په اړه  د افغانستان د جګړې له ډ

  .شوي
ل  رېد سي آی اې  له خوا د پاکستانې  حميد ه اې اس اې  ادارې څار اکل   نومول مشر  په  تو د  .شوي وو او 

 د پاکستان  د   يې ارنې رافايل، دې ،او په پاکستان کې د امريکې سفيرسي  آی اي  مرکزي مشر ميلت باردن  
ه احتمالې راتلونکې ل بار.  غوره کړی دی هم ولسمشر په تو له همدې  معاف شي  او  کوم وخت به  دن وايې،  

وال حکومتونه او ډليزه رسن پر  ده  ه به وکړي چې هرڅه سره به لودي ول شي او ه اږه  چې  را په پاکستان کې 
ړل شي،يي دکړې رامن ته او يا  کړکيچن حاالت ي   .  ده پورې به ورو

ه ل د لندن څخه خپريدونکې  پا ايمز ور  او تيروتنو ،   د خرابيو امريکايانوزه د.  سره په مرکه کې وايې فايننشيال 
يدلې يمآناهونو يو نازولې  ر لې شي  شي کولې چې افغانان په خپله جګړېدوی هې تصور نه .درس   دا به .   

په مجاهدينو کې راسوهنه وړکړي او امريکا ته  تقايد جنرال دافغانستان اې وي چې يو څلور اويا کلن مډير د شرم 
وزارونه ورکړي   .سخت 

   ډلې  رهګرې ـــ   ت
رې ادارې  ه اخيستلوسره دلويدي څار  اې  له پاکستان  کې   دخپلو پالنو  په ترسره کولو کې د خپلو اغيزو څخه په 

ي پر هغه  اورپکې په مستقيم او يا غير مستقيم د دوی له خوا .   اخلېکاراس اې څخه  ه کي  په نامه  ډلې ډول ه
ي د پا.  اغيزه ولري پيژندل شوي دمجاهدين، طالبان او القاعده باندې  کستان اې اس اې د سي آې اې سره ډير ې 

ي ،لشکرې طيبهدا جوته خبره ده چې د پاکستان اې اس اې د  .اړيکې لري   مرسته  اړيکې او جهش محمدي سره په پ
  . کوييې 

اغلي  ندوي)   ١( الوي  کريشنا دهر م   اې ، چې څنګه د پاکستان اې اس اې څر کار    له سي آی  اې سره يو 
د    مالوي  کريشنا دهر څنګه چې. سره  تنظيم کړي الندې  بيرغ  تر  بريدونه د يو بل  پالن شوي   تر څو چې .کوي

لې اې اس اې د . )٢ (لقاعدې  اړيکې  په اړه ليکېای اې او د سعودي شاهې استخباراتو او، سي آاې اس اې سپي
 ،اوزبکستان ، تاجکستانچرچينيا، کوسوو، بوسنيا، انګلستان، ياالت،ا غانستان، متحدهه په هندوستان، افجهاد په نام
،يدچين کس   ترهګرې څخه مالتړ له سويلې تايلند او په نورو هيوادو کې ا،ماليزي هندونيزيا، فليپين، ،اويګوري نيان

  .  کوياو مرسته ورسره 
ه جګړه پيل شي  امله نبريدونو لهيزه ندې ترهګرد هند په پارلمان با کې  کال ٢٠٠١په  . دې د هند او پاکستان ترمن

ي ترسره شول ابريدونه د دوو اورپکو ډلو له خو به او جهش محمدي ددواړو لشکرې طي. چې په پاکستان کې اوسي
ي ه د پاکستان  اې اس اې له خو ا سره په پ    » .مايکل خوسودوفسکې ليکې . مرسته کي

ده چې اې اس اې ترهګريزه بريدونه تر سره کوي تر څو د امريکې متحده اياالتو جيوسياسي  انترس دا طبعې خبره 
ې دا . مالتړ وکړي ه کوي دوی نه يوا بلکې  دوی د هند او پاکستان  ،چې هندې اتحاد کمزوري او مات کړيه

ه د جګړې  ته کوي لپاره ترمن     ».شرايط رامن
ې د . مبر دمالې چار مرستکوتکې وو سپوولسماو د ياجن   ) ٣ ( ١٦Mسعيد شيخ د ې او يوا جهش محمد ډله يوا

 عربې  ته له متحده مالې مرستکونکې محمد عطا نمبرمبر دويم و ولسم سپد ي. احمد عمرشي له خوا رامن ته شوه
لويزيون  بي سي د آ.  ډالر  واستلول شول١٠٠٠٠٠اماراتو څخه  اې  ال کې شيخ د پاکستان له ک١٩٩٣ په ، په حواله 

اې  کاره شواهيدو . ن کمپونو مشري کولهن کال کې هغه د افغانستان د تر١٩٩۴په . کاوه کار اس اې سره يو  د 
دغو ترنن کمپونو ته  د بن الدن  دمخک   زوی  .  له خوا تمويل  شوي ووې اې د سي آد ترنن کمپونه  پربنس

  .نوم  ورکړ شوي و
چې د ، زدوکړو بوخت وو لوړوهغه مهال شيخ په لندن کې  په  ،انې ديکتاتور پرويز مشرف له خولېستان پخود پاک
١٦ M  ړکيچ کړي د  تر څو  .راجدب شو  له خوا   .)۴(بوسنيا سياسي حاالت 

نې کولي هغه د اې اس اې په اړه پ .الس درلود هم شيخ  سربيره پر دې د وال ستريت ژورنال خبريال په وژنه کې    .ل



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ي يتې وزير مايکل ميچر  له خولې ليکل  اولدهم  او د کاب MP  Oldham تانيا  کال د بر٢٠٠۵په   تانيابرلوی د ،، . کي
انلپاره   هغه خوا دسمندر  ونه ورته کولهمسلمانان يې په انګلستان کې نو  وامنيتي  اور  چې د   تر را جزبول او الر

و و ي لکه  وکړ سره مرسته   او ليوالتيوامريکې ه وسالويا کې کمونيستي رژيمونه  له پ  په افغانستان او يو
وي او ړن  يې کړي نو  ي. وغور کلونو ستيتوت د واندې په دهلې کې د پل څخه  ٢٠٠ چې تر ،  وايې پر بنس  ا

څارنې الندې   له وسله وال  استخباراتو  اې اس اې تر  کې د پاکستاني پاکستاند انګلستان څخه په   انمسلمانډير
اې د افغانيا نو  په وړاندې په جګړه کې  کمونيستي رژيم او د دوی شوروي مرستندوياسالمي مقاومت سره يو 

ندولو  او تورنولو کې  له  سعيد شيخ  څخه  اغلې ميلچر . اسيا نيوز  رپوټ ورکوي. ،، بوخت وو هم  په خپلو څر
  .ياده ونه وکړه

ونه طالدمتحده اياالتو پو ، يکې ليکوال  ل واک د افغانستان د جګړې په سختوشيبو کې په زر بان او مشران يې د ې 
 او  د طالبانو مرکز  بن الدن  القاعدې، د پاکستان اوس . ان ته  په الوتکو کې راوړل پاکستهوايې پړه له الرې 

يدلې دی   .ر
  د مخدره توکو قاچاق ـــ 

ولو حيرانوکې  خ سره سره جکيدلو د حاصالتو کچيد   او کيلي په افغانستان کې د اپينو دکرچې  څنګه ه دا ده برتر 
ي ران بيه د همدې خبرونو پربنس اپين او. له زغم څخه کار اخيستل کي د پوځ الوتکو له هيرويين د متحده اياالتو  

ه .يخوا ترانسپورټ کي يي اډې وايستان کې د مناز له ه په قرغز دسارې په تو الر  دغه .  له الرې څخه وړل کي
ي او د ملي امنيت تر   شديدآ  و بارار او ک ي پ پ ساتل کي ه مالومات نه دغه تور. نامه الندې تر سره کي  د يو 

ي خوا  يو غړې له    سازمان  له ارتيلرونکې سيمزه استخب ل ــرامن ته کي   : جنرال حميد 
ل کال کې ٢٠٠٩په  ولو لوی عبدالولی کرزی په افغانستان کې تر» .ويلويو مرکه کې  په واصخ ډول په حميد   

ري چې په افغانستان د ده په خبره د مخدره توکو قاچاقبر. دمخدره توکوقاچاقبر دی  غوړيدلي ه يوان د وسلو په سودا
ري ې الوتکو او امريکايي الوت دا ده چزما له انده   خبره نا ارامه کونکې »   .الس لري  ده ، هم سودا کو ې،  د پو

يله خوا  يوه اندازه مخدره توکې   .  ترانسپورټ تر سره کي
اې څخه بيا اروپا او  د ترياکو الر د شمال  څخه د اسيا مرکزي جمهويتونو په الرې  د روسي خاوري ته او له هغه 

ي       » .دنړۍ نورو برخو ته وړل کي
                                                                                                                                                                        

   مبريوولسم د سپ
ل د الکس جانزون   کال ک٢٠٠٨په  نه کې د يوولسم په تلويزبوني خپروې د پاکستان  د اې اس اې پخواني مشر حميد 

ي په اړه رونې څخه  خپدې  بل چا وو، مخکې له کومچې دا کار دو،هغه په جزياتو کې  والړ  ميلمه ود سپتمبر پې
   . تلويزيون  له خوا سانسور شوي وهدهغه مرکه د سي ان ان

رې ادارې  دنده تر سره کړي او د سي  آې اې سره ١٩٨٩ څخه تر ١٩٨٧ل د حميد  په   کاله د پاکستان د څار
ه دنده تر سره کاې د شوروي  اتحاد په وړانانستان کافغ  کوله چې د  ده  له هغو مجاهدينو سره مرسته. ولهدې  په پ

لويزيون  وياند په مرکه کې  د سي ان .  امريکې مالتړ ورسره وو ل لفظي تکونه و ان   دا ستا  ،کړل او وويل پر 
ه يزه تو مبر په اړه په بنس    . ي  د نا سمي ادعوې د يوولسم د سپ

مبر بريد چې کړل  وويل، چې ده وړاندې ل د ثبوتونو لويه برخه حميد   تر غلط بيرغ الندې ترسره ونه  د يوولسم سپ
دا خبره  بيا د الکس جانزون په راديو يې خپرونه کې  .ا  هغه مهال سانسور شوهدا خبره د سي ان ان له خو .لشو

ل وايې.سانسور نه شوه  مبر دبريدونو څخه  دوه هفتې ورسته  ده   د  ره په خبروکې خپل س)  UPI ) ۴ ، د يوولسم سپ
ل . ډليزو رسنيو له خوا خپاره نه شولدي د يچې د لو ،نظر وړاندې کړو ه  ژوند  پهکې  UPI  رکه پهم سره د  ي ب

تول شويو الوتکو پر وړاندې ، زه تعجب کوم  دې وايې. ريدل کيدي شياو واک  په ډومره د امريکې هواييد ت  ور  
ون و ودلو غبر   . باندې 

مبر د »»  نيول په دې اړه و نه په امريکا کې ، هې څوک لد امريکې په خاوره کې تر سره شوريدونه  بيوولسم سپ
وکو  تيارې او په لويه کچه لوژستيکې په داسي يوه سيمه کې که څه هم د داسي عملياتو د تر سره کولو  لپاره .  شول  

، د بريدونو پر مهال دفاعې جي رام کې نور ور زياد کړل او وويلل د الکس جانزون په پرو »» ته اړتيا شته 
تول شويو الوتکو په لور  ول شوېلکې  بل  نه بالوتکې  د ت  دا ډيره حيرانوکې خبر ده چې تر .لورې ته وروالو

رول مرکز  دغه  پورې ډيره مودې  واک د کن واک ې  بيړند هوايې  راپور ورنکړو، تر څو چې د امريکې هوايې 
ې  مخه نيولې وايپه  سمه  ه د دغې پې ر څخهدفاعې جي الوتکو د هوايې ، دې بيا وايې. و  را واک له ډ

تل شوي تول شويو الوتکووغو ن کې الوتنې کولې، دوی د ت ت ډير هغه وخ.  څخه په لري وا ت چې تير شو هغه 
تيا ويده  . دفاعې اجراعاتو لپاره ډير وخت ودا وخت.  دقيقې وې١٢٠هغه  ،وخت  وه واک ويده وه،که  په ري هوايې 

ه  ولې هې و نو و تنه کوي چې دا ناسمدی بي شول ؟ کړل نه  څوک له خپلو دندو څخه  ونا هم داسي  پو  د   غبر



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ه نه کړل  څخه ، ولې هې چا ته سزا ورنه کړل شوه او هي څوګ له دندېدوی د پاتي کيدولو په مانا نه دی و  
  شول ، هي چا استعفا ورنه کره ؟ 

رول مرکز « واک د الوتکود ت  او رات  دکنترول مرکز بايد له سره کنترول شوي وای ، د ا د کن  بايد دهوايې 
تنه کوي او ل بيا  پ»  تر سره نه شول  اړه هې  ، او همداسي نور اجراعات په دېپر سر باندې دررول شوي وای و

   ليکل شويو مقررات او لواحې  څخه کار وا نه خيستل شو ؟  ، څنګه له هلته موجودووايې
تول شويو الوتکو  پسي را ورسيدې   په دغه قضيه .په تيرو وختونو کې امريکايې جي الوتکو په څو دقيقو کې د ت

دې له ماسکو څخه د ن که يو توغی، اندازه پرمختللي دام  سيستم  په دې لرد متحده اياالتو  د ا. ونه شول هې څه کې 
ه کې نديو سيستم کولې شي  دغه توغندې د نهو دقيقو، د متحده اياالتو د توغتوغول شيارک په لورې و ويني   په من

ه يو ه ونه کړه چې دا نيمګړتياوي  دغې سيستم هي کوم فعاليت ونه کړ.سيلمن تني الندې واو هي چا ه   تر پو
  . راولې

  
توونکو ناشونې قابليت د بيا اې کې  په پل  وونکې له  هنې هنجور الوتکې په اړه د الوتکې٧٧ورزياتوي چې د ت  د 

توونکې  الوايې خولې   مهال  هغه ي چې  د دوی  ويل کي تر سره کولې ،  الوتنه نه شوې  سمه نورماله، ت
ا امريکايې  دداچار .  مانورونه اجرآ کړل  ې پيلو و پو ون  پوځ ډير  ا رانه ده چې پر  پن باندې الوتکه  ن  

وي    . وروغور
ه وه، په څو ثانيو کې بيا ٩٠٠٠ جګوالې د الوتکي«  ه شوه او بيا مس١٠٠٠ فو و ته راتي تقيآ د موخ په لور  فو

  » .  وړو الوتکو کې زدوکړه کړي وي ناشونې ده چې دا کار تر سره کړي و سړی چې پهي. وروالوتله
تنو سرهوايېل  چې ولې تاسو د يوولسم د  مخامخ کړي دي ، ده  په واروار  امريکايي خبرياالن يې  له دغه پو

نې نه کوي  دې پل مبر په اړه  له ن واب ورکوي چې دهيواد پالني اک . سپ روي اک،،  يادوی   مو  په الره ،،  پ
د دی  تنې . کې خ   . مطرح کړي  راوړلې او دوی نه بايد داسي پو

مبر  په اړه  د د يوولسم  ودلو په ترڅ کې په سپ ون  ود شول  بدل اونړۍ کې هر څه غبر  .  
دا بريدونه د دې لپاره ترسره شول تر .  والړې دي بريده د جيو سياسي طبيعت  انګيزې د غوو بريدونو تر شا تر ډيره

ې  چې  د ستراتيجېکوهغو متحده اياالت څو  ل وايې له همدې سره .حضور  شتون نه درلوددوی  سيمو ته  ورننو  
نې ختيز اودوی غواړي  د چين   تر  سويلې اسيا کې مرکزيمخه ډب کړي او دنړۍ انرجېکې لرونکې سيمي په من

رول مبر.  کړي  الندې کن   يې بريدونه  يوولسم ل يو له هغو متقايد جګپورې  حکومتي چارواکو څخه دی   چې د سپ
تنو الندې راو مشر فرانسيسکو کوسيګاه وايې، دا  پخوانې ولسامبر کې  داېتاليا کال په دس٢٠٠٧د .  ديېړتر پو

ه تر سره کړي دي    .  بريدونه سي آې اې او  موساد په 
  
  : منليکل
  .اغلې مالوي  کريشنادهر  په کواللمپور کې زږيدلې او د کلکتې په پوهنتون کې لوې زده کړې کړي دي )١(  

ISI, CIA, Al Qaeda Nexus: Fulcrum of Evil) ٢     (  
    د برتانيا د استخباراتو يوه برخه                                                                                                    

M٣( ١٦(    
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        United Press International)  ۵   (UPI  پانه    امريکايې ور
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


