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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  رۍ ته رابوليت همکانـتاسو په درافغان جرمن آنالين   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    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ١٥-٠٦-٢٠١١                               سالم خان  
  

  اړېکو ترمنځ نوي ستونزی را پېدا شوېدی امرېکا د پاکستان او د
  

ه١١جون دمياشتی  ( دتيری جمعی  په ورځ   د امريکا د استخباراتي ادارې مشر ليون )   ني
وړي هلته د پاکستان د پوځ له مشرجنرال پرويز اشفاق پنيتا پاکستان ته په سفر تللی وو،نوم

کياني او د دې هېواد د استخباراتي ادارې له مشر احمد شجاع پاشا سره د اسامه بن الدن پر 
ي ،دا  ه کېدو خبرې ک کيچنو اړيکو په  ضد د امريکا له عملياتو وروسته  د داوړو هېواد د ک

ه د  واکونو اسالم اباد ته نژدې په ايبت اباد کې د اسامه بن له هغې وروسته چې د می په دويمه نې و  ان امريکا 
ايي تر هغې د مخه چې نوموړی د امريکا د  نی سفر دی او  ل، پاکستان ته د ليون پنيتا لوم الدن پر کور عمليات وک

ه ورست سفر وي، اکستان سره د امريکايي چارواکي وايي، دوي له پ دفاع وزير شي د سي اۍ اې د مشر په تو
ي ۍ بلل کې و يوه ک ه کوي او پاکستان ته د ليون پنيتا دا سفر د همدې ه کيچنو شوېو اړيکو د جوړولو ه   ک

ا اړيکې که هغه د امريکا د دفاع وزير شي  د  ي مشرانو سره د ليون پني راپور وايي، د دې دواړو پاکستاني پو
ه کې مهمې دي، ه هم د دواړ تروريزم ضد ج ند خو تر دې مخه د که  ر و لورو د خبرو جزييات ډير نه دي 

ندونو کې ويلي وو، چې د اسامه بن الدن له وژل  ر امريکا د استخباراتي ادارې سي اي اې مشر د امريکا سنا ته په 
و د اثبات  ې کې دې د خپلو ه تي د همکارۍ او د ترورزيم ضد ج خه غو ن له اسالم اباد  کېدو وروسته واشن

ي، امونه پورته ک ند  ر ې وه  لپاره  ندونو کې زياته ک ر ې ته په  واکونو کمې هغه د سنا د مجلس د وسلوالو 
امونو  ندو  ر پي ،يو له دې  پاکستان بايد په خپلو سرحدونو کې په ميشتو تروريستي ډلو پسې ورشي او هغوي و

ې استخباراتي ادار ې رامنځ ته کول دي، دا ډله به پاکستان کې  د هغو خه د پاکستان او امريکا ترمنځ د يو 
يم به د هغو  معلوماتو پر بنس عمليات کوي چې د اسامه بن الدن له کوره تر السه شوي دي، امريکا غواړي، چې دا 

ن او مايک مولين د سفر پر مهال پاکستاني  ه کوي چې دوي يې ليست پاکستان ته د هيلري کلين و کسانو پسې ل پن
و کسانو کې يو په پاکستان کې د القاعده شبکې عملياتي قومندان الياس کشميري هم و، لورې  ته سپارلی دی ،په دې پن

ه الوتکيو په بريد کې ووژل شو   .چې د راپورونو له مخې تيره اون په وزيرستان کې د بې پيلو
ی د جون په لسمه لېکلی دی چې په دې مېاشت کې د ام  پا تن پوست ور ريکا د استخباراتو چارواکو پا کستان واشن

ي وو چی هلته د ياغيانو د بمونو جوړولو فابريکې وې ايونو په باب معلومات ورک لي د هغو  دامرېکا . ته دوه 
ودلی خو مخکی له دېنه چې . استخباراتو پاکستان ته د ېاغېانو خاص موقعېتونه او دبم جوړونی فابرېکی دواړه و

ی و،نظامی عملېات وشی، ې اې تخلېه ک ي پرون د جمعې په ورځ په خپل رپوټ کي ويلي  اغېانو هغه  پا دغي ور
ن  ه فيصله وشوه ،واشن ن ی چي ددغو عملياتو په باب  دي چي امريکايي مامورين وايي چي دوی په دې نه پوهي

يويي معل ايونو په اړه پاکستان ته وي ومات د مې د مياشتي په پوس وايي چي امريکا د بمونو د جوړولو ددغو 
ي وو چي ددواړو ملکونو ترمنځ باور او اعتمار را پيدا شي ه کوی . نيمايي کي ددې دپاره برابر ک داوباما اداره ه
خوکله چې د پاکستان . چې تېره مېاشت د بن الدن له وژلونه وروسته له پاکستان سره خپلی اړېکی بېرته ورغوی

مه ورغلل، ېاغېان له هغو سېمو نه تللی ٤وزېرستان کې هغو سېمو ته د جون په نظامی قطعات په شمالی او جنوبی 
 .وو

ه د پاکستان له دوه جنراالنو،   ا يم اونيزه مجلی هم په همدی اړه ليکلی دي چې د امرېکا د استخباراتو رئېس لېون پانې
رجنرال جنر ال احمد شجاع پاشاته، په دې برخه کې د پوځ رئېس جنرال اشفاق پروېز کېاني او داستخباراتو د رئېس ډ

ودله ېو و ی چې افراطېان په وزېرستان کې د  .د لسو دقېقو په اندازه ېوه تصحېح شوې وې ېو کې لېدل کې په دغه وې
ېوه فابرېکه د شمالی وزېرستان په مېرانشاه کې ده او بله په جنوبی . بم جوړونی له دوه فابرېکو نه وساېل تخلېه کوی

ل بهادر او سراج الدېن حقانی له خوانه .  کې دهوزېرستان هغه ېاغېان چې په شمالی وزېرستان کې دی هغه د حافظ 
ی ېدی. رهبری کې و پرقواو باندی په افغانستان کې برېدونه ک رپوټ داهم وايی چې . دغودواړو مشرانو دامرېکا اونا

ون لری، له چې  دغه دواړه مشران د پاکستان له پوځ سره دعدم تعرض ت ه ادعا وک اېم لېکی چی لېون پانې
ېدی٢٤افراطېانو ته چا په هغو  ېدی چې امرېکا له پاکستان سره د ا معلومات شرېک ک .  ساعتونو کې خبر ورک

اېم اونېزی ته وېلی دی چې دامرېکا استخبارات په دې عقېده دی چې د پاکستان په امنېتی  دامرېکا ېوشمېر منابع د 
ه شیمقاماتو کې ېو ېدی چې هغوی به په ن  . شمېر عناصر و افراطېانو ته خبرداری ورک

ه افشا شوی وی  ن ی چې دامعلومات به  ن پوست لېکی دامرېکا چارواکی وايی دوی په دې نه پوهې خو . واشن
نه لري چي دا معلومات په خپله په پاکستان کي دننه خپاره شوي وو يا دا چي د پاکستان د  استخباراتو هغوی دا اندي

ی و  .ادارې مستقيما ياغيانو ته د هغو په باب خبر ورک



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

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

ي دا هم ويلي دي چي د پاکستان د اردو يوه لوړرتبه مامور پرون وويل چي امريکا پاکستان   پا ن پوس ور د واشن
ر وروسته دا زيرمي تشي وې ي وو، م ی چې دلته دا شک پېدا. ته د وسلو د زيرمو په باب هم معلومات ورک  کې

ل شوی وی وک په دې کار . ايی دامعلومات ېاغېانو ته ورک په دې خبره باندی زموږ خلک غور کوی او که هر
ی چي امنيتي ادارې يې . کې لتاړوی نو له هغه سره به حساب وشی په ماضې کې پاکستان تل له دې نه انکار ک

ه په  پا ن پوست ور ه به د پاکستان د چارواکېو او د ياغيانو ته اطالعات برابروي ،د واشن پاې کې لېکی چې دا پې
کی وی ه په خبرو کې ېو غ  ه پاکستان د جمعی په ورځ ورسېده. امرېکا د استخباراتود رئېس لېون پانې . لېون پانې

دامرېکا ېوه چارواکې ووېل چې دامرېکا استدالل به داوی چی موږ غواړو چې معلومات درسره شرېک ک و خو 
ی چې ددغو معلومات پربنا به اقدام کوئپکار ه ستاسی . ده چې تاسی دا ثابته ک ه تو ستاسی ېو شمېر کسان په بشپ

 .په واک اواختېار کې ندی
و مالت کوی، خو په افغانستان کې د سولې  ه هم د افغان دولت د پخالينې د روانو ه په کابل کې د امريکا سفير که 

ت لپاره په پاکستان ک ين ه وړل ضروري وبلل،کارل ايکن بيري، چې په د  ايونو له من ن ې د وسله والو د پ
ه دنده د پای ته رسېدو په حال کې ده، د دوشنبې په ورځ په کابل کې پوهنتون  افغانستان کې د امريکا د سفير په تو

تنو په اړه خ ې،کې له يو شمېر افغان محصلينو سره په روانو حاالتو او او د دوي د اندي ايکن بيري د دې  برې وک
ايونو موجوديت د دوي د بريا په وړاندې يو خن وباله، افغانستان تر هغو له يوې  ن ناستې په جريان کی  د دغو پ
ايونو د جدي ستونزې په وړاندې موثره  ن  ې سولې خوند نه شي اخيستالی، چې په پاکستان کې د وسله والو د پ بشپ

   ږاقدام نه وې شوې
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