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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

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

  

ه                       ژباړن ابراهيم نعيمي    ١٠-٠٥-٢٠١١  ني
 

  پاکستان ترمنځ سړه جګړه پيل شوه دامريکا او
 

خه ژباړم٢٠١١.maj.٤.Politiken onsdag dپورته سرسليک د ې  پا  . ډنمارکي ور
ارګره اداره خپله کمزورې داسی تعبيروي د ارنې الندې نه وه ودان زموږ« : پاکستان   اعتراف يو دا» .داداري تر

ه  ي انته په   . کتنه دهډول 
 يولړ د شک په سترګه ګوري او مبارزې په اړوند ترهګروسره د پاکستان دريځ د ول مشران د هيوادونو دلويديزو

تنې ورته پيدادي  .پاکستان اړيکې ډيرې خرابې بولې امريکا او د. پو
ې کوي چې د ولتونو  او حکومتونو د تنو مشران ه انونه خالص کړي دې پو بيلګی په  د. خه په سرسري ډول 

و:  يوازې دومره وايې چېDavid Cameron) صدراعظم(انګليستان سروزير ه دتوګ پاکستان سياسي  چی د موږپوهي
  .مبارزه کوي پرضد ترهګرو رهبري د

يړونکو ډيرو  دCarl Livinموکراټ د دفاعي کميسون مشر مجلس د د سنا امريکا د د يړنو حکومتي  پربنس  د 
ي چی نوموړي سناتور  اوسامابن الدن د پوليس د کل دی چې د پاکستان فوځ اوباورکول ډيره مش: ويلې دي رګندي

  .هي معلومات نه درلودی په اړوند کور
الې په پاکستان  حامدکرزي د افغانستان ولسمشر د ه وويله چی د تروريزم  ن اوسامابن الدن ترمړينې وروسته بيله 

  .کې دي ولي په افغانستان کې نه دي
ته ومنله چې په دنده کې لويه غلطې شوي   B.B.Cتيره ورځ  اکي پوړی چارو  يولوړISIارګرې اداري  پاکستان د د
ي او کې نوموړي کور)  زکال٢٠٠٣( په ISI. ده ارنې الندې  د زموږ دهغه وخت نه وروسته دغه کور وپل اداري تر

  .نه وو
 ننه کې د سرای په د د. اغزې لرونکی سيم ترنه راتاوشوي وو دغه لوی سرای چی ج ج ديوالونه يې درلوده او

ل يدولو لپاره د موادو) اضافې(وچ سپين  دISI کيلومتره د)١٠٠(بله خبره داده چې دغه سرای يوازې . کوره وه سو
حاالتوکې  نادرو ډول تشريح به په ډيرو دا ناخبرتيا د. چې په اسالم ابادکې دي، ليرې پروت وو رنګه مرکزي دفتر

وي باوراو اړيکونه درلودل د ترمنځ د پونو د ګرو ترهګرو د  اوISIد   .منلووړوګر
ارګره اداره د او باورنه کولو کارپوهانوته دا د او يړونکو تلي  نګه کيداي شي داسی يوه غ لي ده چې   يوه معماګ

ای د ن  ارنې نه وی نيولی او سامابن الدن پ کلې غرن سيمه کې تر   .ناخبره وي پالزمينې په شمال په يوه 
يړونکي وايې پاکستان يومشهور د تالت مسعود ده چې اوسامابن الدن په ډيره مصونه سيمه کې ممکنه نه  دا: سياسي 

ي اکاډمې او ي تاسيسات وو، بيله دلوړو چې فو خه، پ پاته شوی وای ساتنې د د چارواکو فو  تالت مسعود. پالن 
ای دی چې  عالوه کوي چې د نې  وک ساتی چی په عينی وخت کې دهغه پرضدISIډيري زياتې اندي   داسی يو
  .والړوو ترشا بريدونو وينوتويلو وحشتناکو ډيرو ه پاکستان کې دهم دغه کس وچې پ مبارزه کوې او

ي واقعيتونو داعمل د« ي چی دا کسان دومره جاهالن دي او زه ډيرخواشيني يم چی دا. خه ليري بري  نه پوهي
ه وي؟ تاکتيکونه د نګه به دا. ورانوي هيواد کړنې زموږ   پاکستان په ګ
  اودردناکه خطرناکه

ډيرمحرم عمليات په يوازې  دا له مخې امريکايانو دمعلوماتو. دردناکه ده رناکه اوپاکستان لپاره ډيره خط کړنه د دا
 اوسامابن الدن دمړينې خبر وروسته يې پاکستان ته د. توګه بيله دی چي پاکستان ته اطالع ورکړي، ترسره کړه

  .ورکړي
که يی پرخپل مالتړي پاکستان يې با. کاوه امريکايانو ډيري مياشتي په يوازې توګه پرموضوع کار ورنه درلودي نو

ای نه وه ورکړي ارګرې ادارې سره باورپه . په پالن کې  ن   دISI ويالی شوچې د پاکستان  اوساما بن الدن دپ
خه اطالع درلوده، په حقيقت کې دا که  پاکستان تر امريکا او ولې بې باوری په لوړه کچه د. ه خبره ده ای  مينځ 

ارګرې ادا راپيداشوی وه چې د ه کوچن ياپاکستان  له په پ و ې وعدې د رې  ي  القاعدې د او طالبانو غ فو
په واک رسولوکې زياته  طالبانو کې د) زکال١٩٩٠( په ISIپه دی کې شک نه شته چې . سره کړي وي ګروپونو

که د پلي هيواد اغيزه درلوده  ت لرې دپاکستان د افغانستان جګړه    .ستراتيژيکو موخولپاره ډيرارز
ای ورکوي او طالبانو سره اړيکې لري، د طالبانو  دي تورن دی چې د پهISIپه اوس وخت کې  يدو په  مشرانوته د پ

واکونو نړيوالو لوړه کچه يې د ي    .افغانستان په جګړه کی مالتړکوي د پرضد فو
نوموړي ګروپ تورن دي چې دهندوستان .  ، لشکری طيبه ګروپ جوړکړی ديISIچې  داوو يوبل ډيرپ دولتې راز

مبر) زکال٢٠٠٨(ممبي بريد د د. يد، لشکری طيبه ترسره کړي ديممبي په وينوککړبر د په مياشت کې ترسره  دسپ



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

پيان شول) ٣٠٠(تر تنه مړه او) ١۶۴(شوچی  لشکری طيبه هم يوه ستراتيژيکه اسلحه ده ياني يوډول . تنو زيات 
من هند اړتياپه وخت کې د اضافي فوځ چې د ت راولي خپل قوي د   .په مقابل کې په خو

ه د يادوول د ي وړده چی هر کاله په زندان کې ناست ) ١١(زرداری چې  ولسمشر. فوځ له لورې په الره اچول کي
وونې الندي عمليات پرمخ بيايې  دISI. په اداري فسادکې شهرت هم لري، کوم واک نه لري او و ولې  .فوځ تر الر

 دا. پيل هدايت ورکړي دی يړنې د مړينې په اړوندد اوساما بن الدن د صف زرداري په سمبوليک ډول دآولسمشر
يISIنيوکې په تړاو چې  امريکا د يړنه د   . يی په ډبل رول تورن کړيدي، کي

ې سره په مرکه کې وويل ارګرې اداري پخواني مشرجنرال حميدګل د پاکستان د د پا بې مفهومه  دا: دغی ور
که القاعدې غړي په وزيرستان کې پ دي ن درلوده چې د هروخت ادعا امريکايانو. خبري دی  هم هلته ډيره ISIو

  .امريکايانوده غلطی د. پاملرنه کوله
که .  پوری اړه لري CIAدغلطی لويه برخه په .  نه دهISIپه معلوماتې لحاظ يوه خرابي ده ولې غلطی يوازي د  دا

ومې وسلې  ارګره اداره کمزوری کړي او پيل کړی دی چې زموږ داسې تبليغ   پرضدISIدوی د  په پايله کې زموا
ت اجازه ورکوواو دوی ته د موږ.  الرپيداکړيته ول کړي معلوماتونه ورسره شريکوو ازاد خو پخواني . خپل را

د ويکيليکس . په دوران کې نژدی کارکاوه جهاد سره دCIA پوري د)  زکال١٣٨٩ – ١٣٨۶(جاسوسې مشرچې د
ونو  دامنې چې پاکستان اوس هم القاعده سره اړيکې لري هغه او طالبانو پربنس هغه تورن دی چې همداګړي د درپو

 .ته مرستې ورکړه شي نه چې طالبان سره اړيکې لري ولې په دی مانا طالبانو د
والي عمليات دا  ترمنځ اړيکی دومره خرابې دي چې دابوت ابادISI  اوCIAد    .خړپړتيانه شی ل

ينګه وايي چې امريکا تاالت مسعود ستان سره اړيکې دي زورنه لري چې د پاک جګړې په خاطرد افغانستان د د په 
تو انګلسيتان سروزير د. خرابې کړي تني شته چې موږيې بايدوپو   .په يوه مرکه کې وويل چې ډيري پو

ي چی هغه  ولسمشراصف زرداری په خبرو پاکستان د  دDavid Cameronانګليستان سروزير د باندي نه قانع کي
سردرددی، دغومره پاکستان ته هم ستونزه  ې دالقاعدې شتون لکه بل هرهيوادته چ پاکستان ډيرداليل لری چې د: وايي
کاري پاکستان ته د القاعدی پرضد جګړه د. ده   . امريکا په شان مهمه 
  

  پای
  

 
  


