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و شميره   ١ تر ١  له:دپا

ينگه ک 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

  

 ١٢-٠٦-٢٠١١                      نجيب منلی
 

  پټې لمبېد لوگيو ترشا 
 

ور کې وواژه، الياس کشميري يې په  ه الوتکې هره ورځ . کېوزيرستانبن الدن امريکايانو په پې په قبايلي  بې پيلو
رو په کراچ کې.د ژوندونو لو کويسيمو کې  کاره ک  او دير کې تره ېر چغې  خپل زور  او پاکستان د تل په 

واکې اوبه  يووهلې چې  ر پاکستان ته له افغانستانه ور   .په بره خېژي او تره
ۍ مطبوعات بوخت ساتلي دي و کې يې د افغانستان، سيمې او ن و ور ه وو چې په دې تېرو  کاره . دا هغه  خو د 

يا دي نوي اورونه بلوي ينې کسان ل و ترشا  ې د تورو لوخ و مياشتو راهيسې په کورمه کې د . ج پاکستاني له 
ه کوي چې د شيعه او سني په نامه توري » کورم ملېشه«خباراتي اداره او په سيمه کې د هغې وسله وال الس است ه
تني قومونواو ب ه واچوين د سېمې له نورو پ لو، سره په شخ ل . ، په تېره له من ينار الر له مودو  پاړه چ–د 

لې ده ينو اوسېدونکو کوالی ش. راهيسې ت ول خپل د ضرورت وړ توکي د افغانستان په سرحدي د کورمې د سيمې 
ي، پاکستاني پوځ د  ولې کورمېسيمو کې تر السه ک ولو په موخه افغانستان ته تللې   د اقتصادي محاصرې د بشپ

د شوی دی ور يا .الرې تر خپل کنټرول الندې نيولې دي او د خلکو د ت را ت په وړاندې خ  د سيمې خلک که پې
ارونو  ې وړاندې چې يو پاکستانی نورو  و ور ي نو په خورا لوړه بيه له دولتي هېلي کوپټرو استفاده کوي خو  ته 

واب کې يې پر پاړه چينار او  چارواکی په همداسې يوې هېلي کوپټرې کې سپور و، پر چورلکې ډزې وشوې او په 
نا جريان د پاکستان د حکومت له خوا و درول شو ېرمه سيمو د برې ي يې په دې  ورته  چې شاوخوا شپ لکه و

ل نا له نعمته محروم ک ې . سره اوړي د برې د کورمې محصلين چې د پاکستان په مرکزي پوهنتونونو کې زده ک
د ناستې کوي له اونيو راهيسې اعتراضي ناستې لري، ستونزه د پاکستان په پارلمان کې هم ياده شوې ده او د زرداري 

ي هم رسېدلې ده خخونېتر    .و مطبوعات ترې يا بې خبره دي او يا يې په اهميت نه پوهې
ي فومندان ياسين ملک وايي چې په کورمه کې د شيعه او سني جن روان دی ور د سيمې پو يو د . د پې دا د لو

ه مفهوم درلودای شي؟ له لسو کلونو راهيسې  پردې افغانانو، حکومت او ولس، چغې وهلې چې د تر شا عمليات 
يانو د  الې او سوق الجيشی مرکزونه نه په افغانستان کې دي او نه په قبايلي سيمه کې خو د امريکايي پو تروريزم 

و داسې . موزو درزا او د پاکستاني استخباراتو د شورماشور له امله د چا غوږ ته نه رسېدلې په دې وروستيو کې 
ې وشوې چ امريکا د پاکستان حکومت ترفشار الندې نيولی . ې د پاکستان الس د غال د مال په بوج کې ونيول شوپې

رو پر ضد  هپه دی چې د تره تنې ورسره کېج ي او په وزيرستان کې د آی اېس آی له خوا  ري  همکاري وک
ای شوي  پي، خو پاکستاني استخبارات په دې برخه کې دوې اندای په  ر و  نې لريتره يوه دا چې که په . ې

ي نو د دوی منافقانه سياست ورسره په خ ر وژل کې ي او بل که امريکا په خپله، يا د پوزيرستان کې تره له افشا کې
امريکا د فشار له امله د پاکستان اردو، خپل عمليات شديدوي نو دا خطر شته چې په ل وخت کې  شمېر هغه 

ر چې آی ايس آی د پاکستا ه والړ شيتره  نامه په کورمه کې د شيعه او سني په. ن د ولس په وينو روزلي دي له من
ر د پاکستاني استخباراتو په مرسته له  ي چې يو شمېر تره په لوی الس جوړ شوی جن به دې ته زمينه مساعده ک

ايه د ا ايونه پيدا شي او له هغه  خه وايستل شي، په کورمه کې ورته خوندي  فغانستان پر ضد عمليات وزيرستان 
  .رهبري شي

يان، جاسوسي ادارېکه  رو له امريکايي پو کار شي نو د تره  او سياسي چارواکي د آی اېس آی د دغې دسيسې 
ې شي چې په تېرو  ولې هغه استخباراتي السته راوړنې شن ايونو د الس ته ورتلو له امله به يې  پاره د نوو پټن

رو د  ي د ميندلو په برخه کې درلودلېعملياتو کې يې د تره اي همدا راز که افغان حکومت د يو بشردوستانه . ای 
نيو اړتياوو د برابرولو په برخه کې همکاري و نه  و سره د ژوند د لوم حرکت له مخې د کورمې او تيرا ملکي و

ې ي نو د پاکستاني استخباراتو د دسيسو د برياليتوب له پاره به يې الر اواره ک   . ويک
يو پردې ج يو د پټولو له پاره اور بلوي او د لو ونه د دخپلو روانو اماده  ي تاکتيک دی چې پو . وړويدا يو زوړ جن

ودل شي چې د  ې د آبايد پرې نه  رۍ ضد ج يو پردې په سيمه کې د تره ې ړندې ي اېس آی د لو مسوولينو ستر
ي   .ک
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