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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

  

ه                                روالګسن خسرو راکډ :ليکوال  ٢٦-٠٤-٢٠١١  ني
 
 

  بولي سازمان رګتره وي یا سيا یا االتيا متحده
  
 ید یک بربن السوند پ وي  ادارو روار د االتويا متحده د کايامر د ېک ويوروست ېد په ېخپرون مزيا ارکيوين د

 نيډار د ېيبرتان د ېچ راپور دا. ید یشو بلل سازمان ستييترور خطرناک وي ۍن د یا سيا یا ېي بنس پر ېچ

 وي د ته یا سيا یا چارواکي يړپوړلو او ېادار ېرار ېکيامر د ېچ يي ید یک یپخل هم ېي ېپاور

  .دروي ېک کتار وهي په ېي سره لوډ روګتره والوين نورو وا ېالقاعد د او وري، وستر په سازمان ستييترور

 ده ېک ونهالر ته ونکويرو او چارواکو خپلو ېک وانتانامو په االتويا متحده ېمخ له السوندونو شوو رسوا ېد د

 شيو چلند ورسره ېد رې په رګتره خطرناکه وهي د وي ېدرلودل کهيړا ېي سره یا سيا یا د ېچ ېبند هغه هر ېچ

 The Joint) ګلډ ضد ۍرګتره د وانتانامو د ېخول له راپور ېد د. شي وبلل ښوا ېد ته تيامن االتويا متحده د او

Task Force of Guantanamo Matrix of Threat Indicators for Enemy Combatant) نورو د ۍن د یا سيا یا 

 ېکيامر د سازمان دا ېچ ي دا او بولي، یمرستندو او یرګمل ۍرګتره ېوالين د رې په لوډ روګتره رشوېلورد

  .کوي مرسته ويرېت وژونکو د ېاندړو په واکونو والوين د ېک افغانستان په او

 شوي ېپ دي نه ه ېداس ېک کلونو ېدر ېد په خو ید وندړا ېپور کال ٢٠٠٧ د هم ه که السوند یشو بربن دا

  .وي یک پوست يدر ېکيامر د ېي ېاندړو په یا سيا یا د ېچ

 ېد تر. ندوير ېنېاند ورته هړا په یا سيا یا د ېادار يپو او ېرار ېوالين ېچ ید نه ل یلوم دا

 ېچ و یک درز السوند نغو او دږاو ېداس وي ته ويرسن مخه د کاله و وي MOD  وزارت دفاع د ېيبرتان د  دمخه

 ېداس ېپاور نيډار د هم کالپروس. و یشو ولګل تور يرد مخي دوه د ېباند یا سيا یا ېي بنس پر

 یک شک ېمرست د ېالقاعد او طالبانو د ېباند یا سيا یا په انويکايامر ېي بنس پر ېچ وو يک خپاره السوندونه

  .کوي ېړاويپ دعوه پورتن ېچ دي شوي خپاره ېک کلونو و روېت په هم السوندونه ونيګلس نور رهېسرب ېد پر. و

 والو وسله د االتويا متحده د مخه د ېور و وي ېچ دي شوي رسوا ته ويرسن ېک وخت ېداس په السوندونه دا

 په سره ېلډ حقاني د یا سيا یا ځور ۍلوم په سفر خپل د ته پاکستان مولن کليما سمندروال زيدرست یلو واکونو

  .ک تورن کويړا فعالو

 د هتو ېپرلپس په ېي زهيلس رهېت دا ېچ ورکوي هم هغو نوره ته نوېاند وهغ دولت افغانستان د ېرونېبرس ېنو دا

  .دي يک ېندر هړا په اوويبوخت زويرګتره د لوډ روار او ځپو پاکستان

 د شمنيبلاس د پاکستان د ېکيړا پاکستان او االتويا متحده د ېک ويوروست ېد په ېچ دي اند ېد په شنونکي

  .دي ېشو ېلګنيتر ېپس ال کبله له ويګسرتمب زويرګتره

  پای
 

  


