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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

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

  

روال :ليکوال   ر خسرو سن ه              ډاک  ١٦-٠٥-٢٠١١  ني
 

  د اسامه بن الدن کونډې او د پاکستان ستونځه
  

ې ډله  ان  د اسامه The Elite Navy Sealeکله چې د روانې مياشتې په سر کې د متحده اياالتو د سمندري پوځ يوه 
ای  ي سره يو ته نو د پاکستان حکومت يې په ايب اباد کې له خپلې يو ساعته بن الدن د م تونخوا له پولو واو د پ

  . بوختيا نه خبر ک
ند  ر هي د يو نا نځي نه په همغه  يان د اسامه بن الدن له پ ۍ وروسته پاکستاني پو و  د امريکايي يرغل نه يو 

ه د اسامه بن الدن درې ن انه سره بوتلېشمېر لويانو او ماشومانو تر کاره د .  کونډې هم د  دا کسان امريکايانو په 
تمنې خزانې په  انه سره بونه تلی شوې، او اوس د مالوماتو د يوې ارز خپلې دويمې الوتکې د ناکاره کېدو له کبله د 

ه د پاکستانيانو په ولکه کې دي   .تو
ه هم د متحده اياالتو يو حکومتي وياند اوس منلې ده چې   دې دوه اون که  د اسامه بن الدن د وژنې د عملياتو نه ن

ی دی، خو د دې الس رسي نه د ترالسه  وروسته ورته پاکستانيانو اوس د اسامه بن الدن کونډو ته الس رسی ورک
ه نه دي ويل شوي   .شوو مالوماتو په اړه 

ونکي او د نظر خاوندان په دې باور دي چې پاکستان ته په  ې الس ورغلې دا درې بنې د دې هېواد د روانو چارو 
ت لري   .لپاره ډېر ارز

يو تر من يوه منل شوې کيسه ده چې اسامه بن الدن ته ناشونې وه چې  رو ک ار رو او غير  ار يوالو  دا اوس د ن
يو د مرستې نه پرته د دې هېواد په يو داسې مهم  و ک رو ادارو، او يا ددې ادارو د غ ار ي د پاکستان پوځ او  پو

ي رو ادارو له دې مرستو . ار کې شپې تېرې ک ار ه سره د پاکستان د  که چېرې د اسامه بن الدن کونډې خپل مې
ه وکوي چې دا درې بنې، اوس يا په راتلونکې  ه کوي چې داسې هر هغه  خه خبرې وي نو د پاکستان پوځ به دا ه

يوالو او په تېره امريکايانو ته د دې مرستو په ه ونه وايیکې، ن   . اړه 
و مالوماتو داسې آميان په واک کې لري چې په م يې نه يوازې  انه سره د پ کل شوې ده چې دا درې مېرمنې د  ا
يو له مرستو نه پرده پورته کېدای شي، بلکې پاکستان او افغانستان کې د امريکايانو  القاعدې سره د پاکستاني دولتي ک

منانو په الندې کول وانې مېرمن امل سدا پاکستانيانو . و کې هم مرسته کولی شيد نورو د ولو نه  د اسامه بن الدن 
ه يې له تېرو پنځو کلونو راهيسې په دې ودان کې اوسېدلي دي که داسې وي نو دا به . ته ويلي دي چې دا او مې

ت يې د پام وړ دی ريز ارز ار ې. هرومرو په ډېرو داسې خبرو هم خبره وي چې  ه دا به په دې د بېل  په تو
ه برابرول، درملنه او  ن ه اړيکه ساتله، پيسې او خواړه يې چا او  ن ۍ سره  ه يې د باندن ن ي چې مې پوهې
رو ادارو سره پالل ار يانو او  ه يې د پاکستان له خروړو پو ن ه خبره دا چې  ولو غ . هوساينه يې چا کوله، او تر 

ه دي چې د متحده  ول هغه  ت بې بريده دیدا  رو ادارو ته يې ارز ار   .اياالتو 
تي چې دوي  ې ده چې له پاکستان نه يې غو نده ک ر متحده اياالتو د تېرو دوه اونيو په اوږدو کې د رسنيو له الرې 
تنې له ترالسه کولو نه  دي، خو د پاکستان حکومت د داسې يوې غو نې ته پرې روې د اسامه بن الدن د کونډو 

ودلې دهناخبري ي دي .   نې لپاره پري ې دې دوه اون وروسته امريکايان د اسامه کونډو ته د  اوس چې پاکستان ن
ي دي ېرنې ک ونکو الندې ان ې   :نو دروانو چارو 

و نه به خبرې نه وي  و ورک و راک ی دا چې يا خو به د دې درې بنو مالومات ډېر سرسري وي او له هغو پ  لوم
رو ادارو سره درلودلېچې اسامه بن الد ار رو يې د پاکستان  دې مل که خو د پاکستان  پوځ له دې اړخه . ن او ن

ی دی نې وخت ورک روې خو دا احتمال ډېر کمزوری په دې دی چې . ډاډه ده او امريکايانو ته يې د دې مېرمنو د 
ي ځې د  ان چاپېره ډېر کسان نه درلودل، نو هروهرو يې  ه اسامه بن الدن د  نو چارو په ترسره کولوکې د خپل مې

ه د اسامه بن الدن له هغو اړيکو نه هم خبرې وې چې له کال نه د باندې يې درلودې   .مرستندويه وې او په دې تو
ې ته رسېدلي وي چې په پايله کې  رو ادارو سره يوې داسې هوک ار بل دا هم کېدی شي چې دا درې بنې د پاکستان 

ې د آی ايس آی د تېرو مرستو او احسانونو په پام کې نيولو سره د دې ادارې د رازونو د ساتلو يې د بن الدن مېرمن
ې وي او په بدل کې به يې آی ايس آی د القاعدې د  ې وي٢۵٠ژبه ک و د ساتنې او نه نيولو وعده ک .  نورو فعالو غ

ېر د دې خبرې شونتيا ډېره په دې ده چې  دا درې مېرمنې، خپل روي خاوند ه و په  رو مرو د القاعده د نورو غ
ه وي   .داسې روزلي دي چې د داسې يو ستراتېژيک تصميم د نيولو جو

دا هم شونې ده چې دې مېرمنو په خپله په تېرو کلونو کې دآی ايس آی سره اړيکې ساتلې وي او د تېرو دوه اونيو په 
ی رې ادارې سره يې يو داسې پالن جوړ ک ار ی او نه کباب، نه آی ايس اوږدو کې د همدې   وي چې نه سيخ وسو
ه په الس ورشي   .آی رسوا شي او نه د القاعدې په اړه امريکايانو ته 



 
 

 
و ش   ٢تر ٢  له:ميرهد پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک 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

و رازونو له رسوا کولو نه  رو ادارو د  پ ار ه وکوي چې د بن الدن کونډې د خپلو  لنډه دا چې پاکستان به  هره ه
ي ې نه شي ړن. ستنې ک ي هغه کر ې د کا رۍ سره خو دا ه يوالې تره بليشمن يې د ن ولی چې د پاکستان اس

ی دی ه ک   .غو
ی دی چې پاکستان د يو ياغي  و په خپلو حکومتونو زور ډېر ک اکلو استا ول و او  په لوېديځو هېوادونو کې و 

ه وپېژني تي چې پاکستان سره د بليونو. دولت په تو رېس له خپل حکومت نه غو نو ډالرو روانې د متحده اياالتو کان
ی دی. مرستې ژر تر ژره ودروي و وړو د پاکستان هېواد د خپل ژوندانه په ډېر سخت کونج کې ايسار ک   . ورته ک

ودلې ده چې پاکستان تل د داسې يو سخت اکر نه د  و  ونکي په دې اند دي چې د تېرو لسو کلونو پې ې ني  خو 
ام. وتلو دويم پالن لري لبلدين حکمتيار، د پاکستان راتلونکی  ي، لکه   کېدی شي دا وي چې د افغان اپوزېسيون غ

ي او  انه سره يې ساتلي، را پورته ک خه يو،  چې د  ونو ياغيانو  مال محمد عمر، حقاني ورونه، او يا له هغو لس
ان سپينولو تيا نه د  رۍ کې له کک ه په تره ي، او په دې تو وتو ورک لی يې امريکا ته په  يالس ت ه وک په .  ه

سيمه کې د لوېدي د کمزوري سياست لس کلن تاريخ وايي چې کېدی شي پاکستان په داسې يو چل کې بريالی هم شي، 
ل بيا لوېدي هېوادونه وغولوي و ونه . او يو  خو که داسې وشي متحده اياالت به په سيمه کې برياليتوب په ستر

 .وري
 

  پای
 

  


