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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.manger-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

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ١١                                                                   سالم خان  
 

 د پاکستان او امريکا تر منځ اړيکې ډيرې خړې پړې شوی دې
 

ا چی وافغانستان ته دا  دنوموړی لومړنی  دامريکا ددفاع نوی وزير ليون پاني
ن ناوخته پالزمينې کابل ته رسيدلی دې ،نوموړی ويلی دی چې پرو سفر دې،

ر تنظيم مشر ايمن : چی  ايناستې او دنړيوال تره زه باوري يم ،چې دبن الدن 
: الظواهري اوسمهال په پاکستان کې پ دی ،نوموړی همدا راز ويلی دې چی 

تونخوا په قبايلو سيمو کې پ دی او له اسالم اباد هيله ک چې  ،ومالظواهري دپ
ه وړلو لپاره يې   له متحده اياالتو سره خپلې همکارۍ زياتې کړي او دله من

که متحده : پاتينا همدا راز وايي کار وکړو، دالقاعدې ستراتيژيکه ماته شونې ده 
دې  ندونو   يې نيولي دي،٢٠اياالتو تر اوسه دالقاعدې ډيری مشران وژلې دي او ن ر دامريکا ددفاع دوزير د

موږ د امريکا له استخباراتو : ته د پاکستان پوځ ډيرژر په اسالم اباد کې  په يوه خپره کړې اعالميه کې ويليوروس
په  توقع لرو چې د الظواهري په اړه خپل کره مالومات، چې پراساس يې اقدام کېدای شي، زموږ سره شريک کړي،

هدفونو په باب مالومات به د پاکستان پوځ ته دا اعالميه کې همداراز راغلي چې د ايمن الظواهري او نورو مهمو 
ه کې داهم ويلي چې دوی د القاعده او په  امکان برابر کړي چې هدفمن عمليات وکړي، د پاکستان پوځ په خپله خبرپا

وي، سخت عمليات پيل کړي دي، او ډير  دې شبکې پوري د تړلو ډلو پرضد، چې د هيواد امنيت او خلکو ته خطر پې
  .ن او دهقوی مشران يی نيولی دیتروريستا

افغانستان ته د پنيتا سفر پر داسي مهال تر سره سو چې تيره ورځ په شمالي پنجشنير واليت کې يوه افغان ساتونکې د 
خه يو خپور سوی بيان کی ويل شوی دی چې د  و دوه امريکايې عسکر په ډزو ووژل د  ولسمشر کرزي له ما  نا

ه امريکې دفاع وزير له ول سمشر کرزي سره په ارګ کې د بندو دروازو تر شا خبري کړي دي همدا راز  ،په وينا پا
ن  د  په برنامې او همدا راز د کابل او واشن واکونو په تجهيز، د امنيت د لي کې راغلي چې دواړو لورو د افغان 

و مياشتو راهيسې د د افغانستان او امريکې تر م ترمنځ په ستراتيژيکو اړيکو مفصلي خبري کړي دي، نځ له 
افغان دولت  وايې چې د  ستراتيژيک قرارداد پر سر خبري رواني دي خو تر اوسه دغه تړون ندی نهايی سوی،

خه تر جاج اخيستنی وروسته په قوي احتمال  کندهار ته سفر وکړي چېرته چې  امريکا دفاع وزير به دکابل د حاالت 
واکونه پ ه ووتل،تيره ورځ ترينه کاناډايي  کابل ته د امريکې د دفاع وزير سفر پر داسي مهال صورت  ه بشپړه تو

خه د امريکايې سرتيرو د وتلو برنامه پيل سوي ده،امريکايی مشران غواړي افغانستان ته په  مومي چې له افغانستان 
ر خه مالتړ  دې همکاري او له هغه     .ند کړيخپلو دغو سفرونو سره د کابل له حکومت سره خپله ن

ايي له امله يې  ه وايي د پاکستان وروستيو اقداماتو د ولسمشر اوباما غوصه راپارولې، چي  پا ايمز ور د نيويارک 
وي٨٠٠پر پاکستان باندي  ن  . ميليونه ډالره مرسته يا بنده او يا و

ي روزونکي ايستلي او شمسي ه ي راهيسي چي پاکستان د امريکا پو ر د نه کارولو راپور وايي له هغي ور وايي ډ
 .اخطار يې امريکا ته ورکړى د پاکستان او امريکا اړيکي ډيري خرابي سوي دي

يانو ته ٨٠٠راپور زياتوي چي دغه   ميليونه ډالره د هغو دوو ميليارډو ډالرو دريمه برخه ده چي بايد پاکستاني پو
 .تجهيزات په برابر سوي واى

که امريکا غواړي،دامريکا او پاکستان ترمنځ اړيکې تري لې دي  ړه نوره  ن رۍ سره خپله ج چې پاکستان له تره
لې شوې، تنه نه ده منلې د دواړو هېوادو ترمنځ اړيکې هغه ال پسې ترين چې  هم تيزه کړي، خو پاکستان دا غو

اپي بريد کې دالقاعدې مشر بن الدن په ايب اباد کې ترور کړ پردې سربيره داسال ن امريکا په يوه نا م اباد او واشن
ه الوتکو دبمبارۍ پر سر هم جنجالونه راپورته شوې دي   .ترمنځ پر قبايلو سيمو دبې پيلو

ه د دريو امريکايي چارواکو له خولې کاږي  پا  مليونو ډالرو مرسته نوره بنده کړي ،چې ٨٠٠متحده اياالت به د: ور
ړې کړې و، ميلونه ډالر دد٣٠٠پخوا يې ژمنه شوې وه، امريکا پخوا  ان ې ته  ې لپاره  چې پاکستان ډيورن کر

ايمز کاږي١٠٠يرمه خپل  پنه ده نيويارک  نده يې موخه دطالبانو  ر متحده :  زره سرتيري خپاره کړې دي او په 
دا : امريکايي چارواکي وايي . اياالت دپاکستان دپوځ دروزنې او نظامي وسايل دپيرلو لپاره هم دپاموړ مرسته کوله

ته کړيم و سره په خپل چلند کې ژور بدلون رامن   . رستې به هغه بيا پيل شي، چې کله پاکستان له سختدري
دې  رام هم لغوه کړ، چې له مخې به يي ن  امريکايي روزونکي نيمه نظامي مليشې ١٠٠همدا راز پاکستان هغه پرو

واښ هم کړې دی، ريکايانو پر مخ هغه اډې هم بندې کړي ،چې چې دوی به دام روزلې پردې سربيره اسالم اباد دا 
ه الوتکو لپاره کاروي    .امريکا يې په پاکستان کې دبې پيلو



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ  دغه پتهپه.  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

ينو غړو له خولې کاږي  رس کې د ايمز په کان ل ددفاع وزارت چارواکو راته ويلي دي، چې موږ : نيويارک  دا 
ل دپاکستان پر ضد پريکنده دريځ راخپلوو دخبريال شهزاد  ISI يکالوی درستيز مايک مولنديادونې ده دامر. به دا 

  .سليم پر ترور تورنه کړې ده
ايمز راپور تاييد کړ، ويې ويل چې متحدو ايالتونو د پاکستان پوځ  د ولسمشر بارک اوباما د دفتر رييس نن د نيويارک 

ي مرستې بندې کړي دي ،د ولسمشراوباما د دفتر رييس وليم ډېلي اې بي س ي تلويزيون ته وويل، دوی ته يوشمېر پو
د امريکا د  يني اقدامات کړي چې موږ ته يې دا دليل په الس راکړ چې د پاکستان پوځ ته خينې مرستې قطع کړو،

ن تېره مياشت خبرداری ورکړی و چې که پاکستان له امريکا سره د مرستې لپاره  بهرنيو چارو وزيرې هيليري کلن
امونه وانخلي، متحد ايالتو نه ممکن د پاکستان له پوځ سره خپلې مرستې کمې کړي امريکا متحده ايالتو نو تير يني 

  .کال پاکستان ته نزدی دری مليارد ډالره مرسته ور کړی وه
  

 پای
 
 
 
  

 
  


