
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 

  
و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

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

  

 ١٤-٠٥-٢٠١١  نيټه                                منصور احمدزی :ليکوال
            

  اوباما ويلی چه نړی به بی له اسامه امنتره وی
  که دامريکی جګړی نه وی نوره به هم امنتره وی

  )دوهمه برخه  (
  

استخباراتی کړيو له لوری پر مخ وړل  تانو او يا هم دد يپلوما هيوادونو تر من اکثره مسايل د په ننی عصر کی د
  .  لو مات ډير لږ او ناوخته   رسيږیکيږی پدی کی شک نشته او رسنيوته   مع

ه يی د ګ به هکله  لمړی سرکی وويل چه اسامه دمر داسامه  بعو دامريکايی منا  مقاومت له امله ووژل شو او يوه ښ
ل يی  سپر په توګه نيولی وه مګر ه ددوهم  سپر په توګه نيولی وه  وويل چه اسامه وسله نه درلوده او نه يی کومه ښ

بيا پوښتنی پيدا کيږی چه ولی ووژل شو او ژوندی ولی ونه نيول شو چه  ډير مسايل به روښانه او ډيری پوښتنی به 
ه په افغانستان هری نوی څرګندونی سره نوی پوښتنی را من ته  کيږی چه هغه پرون اسام واب شويوی مګر نن د

نورو بيماريو تر  کی وه که پاکستان کی که سرحدی سيموکی ايران کی که يمن او که امريکا يانو سره بندی وه  او د
پښتورګو په بيماری اخته اسامه له پخوا په حق مرګ مړشوی وه که نن وژل شوی  دی مړی يی ولی ونه  څن د

  ښودل شو ؟
که دا لس کاله پدی هکله اسامه او تروريزم ډرامی سره دولسون د کی يو ډول حساسيت پيدا شويدۍ  و په من

ورولی او دروغ بل   ويلی چه نن ورځ  يی په رښتيا هم باور نه کوی د پاکستانی او امريکايی چارواکو ولسونه 
ی په تيريدو سره د لوری د   .ير عادی معلومات را بر سيره کيږیمړينی په اړه نور غ ژوندانه او اسامه د هری ور

دی په خاطر مرستی کولی چه  افغانستان جهاد په دوران کی په مستقيم او غير مستقيم ډول د امريکی اسامه سره د
خپل  پا کستان صد راعظم د د . افغانانو په وينو غرب وګتی سړه جګړه د پخوان شوروی په افغانستان کی  مات او

حقيقت نه   دا خبره که القا عده په جوړولو کی مرسته کړيدی ل چه امريکی  دڅبرو پروخت ووي هيواد پارلمان ته د
سکوت اختيارول دحقيقت په  نه ښود دلته د تهمت وی ولی امريکايی سفارت او ياهم نورو ادارو غبرګون و وی او

    .معنی دی
عده په تنطيم کی نفوس القا کال څخه را پدی خوا د) ٢٠٠١( پاکستان د آی اس آی  اداری له داسی ګمان کيږی چه د
  .ی شبکه په القا عده کی برالسی ویپاکستان استخبارات کړی وی او نن ورځ د

ژنيو دکنوانسيون خالف له خپلو تيرو  نړی يو شمير هيوادونه  په جنګی يا بشری ضد جنايتونو باندی تورن دی چه د د
 هم ډډه کوی لکه امريکا  چين  اسرايل  بين المللی جنايی محکمی له غړيتوب څخه کړنو څخه په ويره کی دی او د

بالکان سيمی  د ليبيا هيوادونه دی  مګر امريکا جنګی مجرمين نوموړی محکمی ته ور پيژنی مثال د شمالی کوريا  او
  .جنايی محکمی سره همکاری کوی  دکی په جنګی جرمونو ککړ کسانو به نيولو

مثال به توګه  ونزی ورځ تر بلی مخ په زيا تيدو دی  دامريکی ولسمشر بارک حسين او باما کورنی او بهرن ست د
هغه عربی اسالمی ريښی   درن  يعنی تور پوست چه مخالف ګوند ورته ستونزی جوړی کړی   بل  لمړی سرکی د

يوادو څخه دفاعی بودجی د کمښت غوښتونکی او له بهرنيو ه بودجی ستونزه دی چه مخالف ګوندونه  د يی د
  .دعسکرو را ايستل غواړی

څخه عالوه يوه بله د الفتح  او حماس  فلسطينی دو  او باما د ډيرو نورو بهرنيو ستونزو او دری بی انجامه جګړو د
هم مصری منابعو ويلی چه دغازی سيمی بند يزونو ته به د هميشه  اسريلولپاره ښه خبرندی  او ډلو بيا يوالی دۍ چه د

  . تړیپای ټکی کيږدی او خپله پو له به نوره ونه  لپاره د
فتح  ګټو په خاطر د اسرايلو د فلسطينيانو سره مخ په زياتييدو دی  مګر حسنی مبارک  د مصر ولس خوا خوږی د   د

ه د او حماس ډلود يوالی مخالف وه  او نن د  بنياد ګرايی سره د دی انتظار هم کيدای شی چه امريکه او اسريل په ګ
عمل جامه ور  به ډيره ګرانه وی چه د کړی ولری  مګر دامصرلپاره کوم نوی پالن جوړ  مبارزی  تر نامه الندی د

که نن مصر پرون مصر ندی د بل لوری د ږده سياسی سابقه او تجربه مصر اخوان المسلمين ډله ډيره او واغوندی 
  . هم لری

ا دی سره سره بي پاکستان پر صداقت بی باوری مخ په ډير يدو دی مګر د تروريزم پر ضد جګړه کی د امريکايانو د د
هم امريکا کوشش کوی چه پاکستان راضی وساتی او پا کستان هم دامريکی مرستو او تخنيک  ته اړتيا لری مګر د پا 

  . ی هم پر امريکی مخ په زياتيدو دۍد حکومت بی با ور امريکی پر ضد پاريدل او کستان ولس د



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

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

که نشی کوالی چه د امريکی اعتراضونه کوی حملو څخه نا راضه او ی پيلوټه الو تکود امريکی  پاکستان د   اقدام  
سره پدی مورد کی  تړون  لری  چه تير کال يوه امريکايی سناتورويلی وه چه دا حملی د يوه تړون پر بنياد تر سره 

       .کيږی
 پا کستان رادار سيستم غير فعاله کړی وه  چه دا اسامه په عملياتو کی  د ينی منا بعو  داسی ښودلی  وه چه امريکی د

لی او ويلی يی دی چه که موږ وغواړو دڅ امريکی بی پيلوټه الو تکی په نښه  ر ګندونی  پاکستانی منابعو بی بنياده ګ
فريب ور  امريکی په وړاندی ملت ته د کستان حکومت اعتراضونه دپا  لدی څخه معلوميږی چه د.کړو هم کولی شو

 په خاطر هم خبر شوی وه يعنی د ژل کيدواسامه د و امريکی عمليات د هم پاکستان د کولو په خاطر سره دی  او
  .اکستان له را دار څخه پټی نه ویپ امريکی الوتکی د

   
 ټکر زمينه کستان ته ډاډ ګيرنه ور کړی وی او دپه زيا تيدو دی امکان لری چين پادپاکستان او امريکی بی باوری مخ 

 اپور کی بی پردی ويلی چه همدا اوس دڅيړنو  په ر امريکايی ليکوال چه د )ليمور هرش( را من ته شی لکه چه
  . تأ سيساتو بريد  وکړیاو باما امر ته په انتظار دی چه دپاکستان پر اتومی  امريکی يوه لويه کما ندويی قطعه د

کنفرانس دغړو  امريکی لپاره ښاغلی حقانی  د کشمير پاکستان سفير د ليمورهرش  دا خبره به هغه ميلمستيا کی چه د
  .  مطمينه نشی قو مانده به ور نکړی)٪١٠٠(دا يی هم زيا ته  کړه چه امريکا تر څو  ړی وه وکړه اوپه وياړ ک

به ليدل شی چه دتروريزم او  لګيا دی و کمپيوټر په پلټلو اسامه د څرګندون په اساس چه اوس د د امريکا يی منابعو د
ددی جګړی نوم بدليږی  اشخاص او جګړه ګړندۍ کيږی   پای ټکی کيښودل کيږی اسامه پر ضد جګړی ته نور د

  . کمپن پکی راګيريږی   او يا هم نور هيوادونه ددی جګړی  په لمبو کی را ګيريږی
  

  نوربيا
 
  
  


