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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.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                                             سالم خان :ليکوال    ٢٤-٠٥-٢٠١١  ني
  

 اوس دا نه وايو چې يوازې امريکا ساتو :اوباما
 

ه چی د د  ی سره سمون لری  اروپايي ٢٢ مياشتی د می د امريکا  ولسمشربارک اوباما  د غبرګولي په لومړۍ نې  ني
رګندولو کی ويلی  ن کې له بي بي سي سره په خپلو      هېوادونو ته په يوه رسمي سفر له روانېدو وړاندې په واشن

چې که په پاکستان کې د القاعدې يا طالبانو د کوم مشر د شتون په اړه يې معلومات ترالسه کړل، نو په دغه هېواد ې، د
ل بيا عمليات ترسره کړي ېر يې په پاکستان کې د  ،کې به يو  هغه زياته کړې، که چېرې د اسامه بن الدن په 

علومات ترالسه کړل، نو په دغه هېواد کې به يو اړخيزه عمليات القاعدې يا طالبانو د کوم بل مشر د شتون په اړه مو م
ه کوي، چې د دغه ډول عملياتو پر مهال د پاکستان خپلواکي په پام کې ونيسي. ترسره کوي . ده وويل، دوى به ه

ه وينا، د هغه پ. او امريکايي ولس امنيت خوندي کول دي اوباما زياته کړه له دې ډول عملياتو زموږ موخه د امريکا 
ي او يا يې ترسره کړی رۍ پالنونه پرمخ بو  .امريکا هېچاته د دې اجازه نه ورکوي، چې د تره

واب کې، چې که چېرې په پاکستان يا بل کوم خپلواک هېواد کې د القاعدې د کوم  تنې په  د امريکا ولسمشر د دې پو
ه پرېکړه به کوي؟ وويلمشر يا د طالبانو د مشر مال عمر د شتون په اړه معلومات ترالسه پاکستان ته مو :  کړي، نو 

چې اوس پخوانى وخت تېر شوى، اوس دا نه وايو چې يوازې امريکا ساتو، بلکې موږ د خپلو متحدو په ډاګه کړې، 
 .هېوادونو د وګړو امنيت هم خوندي کوو

 د اسامه د وژلو په موخه د .د اسامه بن الدن له وژل کېدو وروسته د پاکستان او امريکا اړيکې خرابې شوې دي
ودلي دي  .امريکايي خپلسرو عملياتو په اړه د پاکستان حکومت او ولس سخت غوسه دى او کلک غبرګونونه يې 

واب کې، چې په اېب اباد کې د اسامه د شتون په اړه پاکستاني چارواکو معلومات درلودل که  تنې په  د دې پو
ه؟ اوباما وويل موږ په دې نه پوه و کلونو راهيسې هلته ن و شپ و، چې اسامه له تېرو پن و، خو دومره پوهې ې

د امريکا د ولسمشر په وينا، د دومره کلونو لپاره په يوه سيمه کې اوسېدل، حتمًا له اسامه سره مرسته  .مېشت وو
نې کوي او پاکستان  ېړنې او پل ېړنې شوې، هغه که په شخصي کچه وي يا حکومتي، په دې اړه امريکا  هم بايد 

ته شوو حاالتو او د پاکستان او امريکا تر . ترسره کړي بارک اوباما وايي، چې د اسامه له وژل کېدو وروسته د رامن
لې روانې دي ته کولو په موخه هلې   .من د اړيکو د بيا جوړولو او د باور فضا رامن

 انستان په برخه کې له سره ارزېابی کوی چې دافغ په داسی حآ ل کې چې امرېکا د بن الدن له مرګ نه وروسته د
رېېس د سي آی اې د ه ډول کړنالره غوره کړی؛ له ېوې خوانه ېې جنرال ډېوې پې رئېس په  افغانستان په برخه کې 

اکلی دی جمهوررئېس براک اوباما لپاره په اوړی کې د امرېکا يي عسکرو د  امرېکا د او له بلی خوانه د. توګه 
ت وروست که دکم ی،  ه هم رانېژدی کې امريکا متحده اياالت اوس وايي چي ثبوت نه لري چي د پاکستان  ی نې

خه خبره وه اي  ن ري شبکي د وژل شوي مشر، اسالمه بن الدن، له پ دا په دغي . مشري دي د القاعدي د تره
وله نړي کي  په بشپړه توګه د مي په دوهمه د اسامه بن الدن د وژلو خبر ال .حساسي قضيي کي يو غ بدلون دي  په 

يدو په هکله امريکايانو د حيرانتيا سر  و کلونو را په دي خوا پ خپور شوي نه ؤ چي په پاکستان کي د هغه د 
وراوه خه  ناخبره وي،: هغوي همدا ويل چي . و اي  خه مقصد  ناممکن دي چي پاکستان دي له دي پ له پاکستان 

رس د ايی رئيس ليون پنيتا د ای، ،دسی هغه هيواد فوځ ؤ، ای او د ايس، اره ای،دغه هيواد استخباراتی اد د  کان
يدو په قضيه کی  بن الدن د وژلو په دوهمه ورځ وويل چی پاکستان د بن الدن له د استخباراتی جرګه په وړاندی د پ

وک چی د ،هرو مروالس لری ی اکا ډمی ته نژدی پوره شپ کاله ژون يو  وک پاکستان فو د وکړی هرو مرو يو
او که . که چيري هغوي يعني پاکستانيان خبري نه وي، دا د هغوي د بي کفايتي معني ده:  هغه وويل .تری خبر وو

 .چيري خبر ؤ، نو امريکا متحده اياالتو ته يي دروغ ويلي دي
ه   نني لپاره امر صادر کړ خو  باندي دوه اوني وروسته، د د متحده اياالتو ولسمشر، بارک اوباما، د قضيي د پل

اپي  بدلون راغي، واکونو  لوي درستيز، ماي امريکايانو په دري کي نا ولو  ک مولن، په يوه د متحده اياالتو د 
ې وړاندی وويل چی خبري کنفرانس کي  د بن الدن پر ضد د عملياتو را په دي خوا، ما تر اوسه پوري  :و ور

يداسي  ثبوت ونه موند چي د پاکست خه خبره وه چي هغه چيرته اوسي د متحده اياالتو د  دفاع  .ان مشري دي له دي 
رګندونه کړي ده ما هي ثبوت نه دي پيدا کړي چي د پاکستان  لوړ پوړي  «: هغه ويلي. وزير، ګيتس، هم دغسي يو ه 

اي  يدو له  باالمقبال داسي  شواهد ماته الس ته راغلي چي د دي خبري د . خه خبري درلودمشران د اسامه د پ
وک دي له دي قضيي خبر وي. عکس  ثبوت دي خو زما . دغه راز مون نور شواهد هم  نه دي موندلي چي بل 

وک تري خبر ؤ، کل دا دي چي هر مرو يو  ي د ګيتس ګمان دا دي چي د پاکستان د استخباراتو، پوځ يا پو ا ليسو 
خه خبر ول اي   ن ايي د  بن الدن له پ   .پوړي غړي 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ 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

ري پر ضد د نا باوره شريک، پاکستان په هکله  د متحده اياالتو د ګيتس  له دي مخکي ويلي ؤ چي هغه د تره
رس د قهر او غوسي  په هکله تفاهم لري ي رواني دي . کان رس کي ه په اوسني وخت کي د متحده اياالتو په کان

خه بي برخي کړاي شي پاکستان، د ملياردو چي خو د متحده اياالتو د دفاع وزير وويل چي د پاکستان  ،ډالرو مرستو 
ايونو او  ن تن ته ډاډ ورکړي چي  په پاکستان کي  د طالب اورپکو د مشرانو د پ د پوځ مشر، اشفق کياني، اوس واشن

خه استعفاء ګيتس چي په دوبي کي له خپل مقام  ، وکړيلدغه راز د حقاني د شبکي پر ضد به له ژمنو سره سم عم
که داسي عمليات بايد هغوي يعني پاکستان « : کوي وويل مون غواړو چي د بن الدن عمليات بيا تکرار نه شي، 

 .یخپله  تر سره کړ
تنه د هغو په ميلياردونو ډالرو مرستو په اړه ده چې هر کال  يې د پاکستان د پوځ او د امريکايي چارواکو لپاره يوه پو

لور ميلونه . پدغه ملک کې د پرمخت د چارو سره کوي امريکايان وايي چې هغوي د پاکستان سره هر کال تقريبًا 
ه کوي تنه هم ورسره کوي چې پاکستان د دغو مرستو په مقابل کې د امريکا لپاره   .ډالره مرستې کوي خو دا پو

ې د مخه يې د مشرانو د جرګ د بهرنيو اړيکو په يوې باب کارکر د امريکا د مشرانو د جرګې يوه غړي  و ور چې 
ې کې وينا کوله، ويې ويل چې د امريکا د پارلمان زيات شمير غړي د پاکستان سر ه د مرستو په اړه   دسره غور غون

مرستې تر هغه زه فکر کوم د پارلمان زيات شمير غړي دا غواړي چې د پاکستان سره دې  :کوی، ده ويلی دې چی
ه کې ده ه په  و پورې چې مون ته دا خبره مالومه شوي نه وي چې زمون ګ ي تر  خو زه . وخته پورې ودري

 .غواړم چې د پاکستان سره دې زمون اړيکې د راکړه ورکړې شکل ولري
وي نو امريکا ته به يې خو پخپله په پاکستان کې بيا يو شمير کارپوهان وايي چې که چيرته امريکا پاکستان ته شا واړ

ي  ميالدي کال  کې ١٩٩٨په پاکستان کې د اقتصادي چارو کارپوه قيص اسلم وايلی دی کله چې په . زيان ورسي
يدل نو دا د دې سبب شو چې پاکستان د  يني بنديزونه ول پاکستان خپل اتومي وسلې وازمايلې او د امريکا لخوا پرې 

امريکا دا غلطي پخوا هم هغه وخت وکړله کله چې مون خپلې اتومي وسلې  اسالمي تندالرو ډلو الس ته ورشي،
ه شوه؟ . امريکا په مون مرستې کمې کړلې او هم يې زمون د اقتصاد سره اړيکې وشلولې. وازمايلې نو تيجه يې 

الې جوړې کړې  هماغه که امريکا بيا دا کار وکړي نو زمون د ملک به هم. زمون په هيواد کې تروريستانو 
 .پخوانی حالت شي

او  پاکستان، افغانستان، کابل ته د )مه٢غبرګولي په (وزارت مرستيال سلمان بشير چی د د پاکستان د بهرنيو چارو 
ون پخا طر په سفر تللیامريکا تر مين په دری اړخيزه غو ه کی دګ نوموړی په کابل کی خبرياالنو ته ويلی دې  ،ن
ری سره دج  او هره ورځ يی په ینورو هيوادونو په پرتله ډير زيا نمن شوی د ړی له امله دچی پاکستان له تره

ې ارونوکی وسلوال بريدونه کي  .مختلفو 
رګندونو په اړهد امريکا د متحده اياسليمان بشير   ، چې ويلي يې و که په پاکستان کې د سخت التو د ولسمشر د 

و د مشرانو شته والى ورته ثابت شي، نو د پاکس تان په خاوره کې به د بلې حملې دستور هم ورکړي؛ وويل چې دري
رو ملتونو له اصولو او قوانينو سره مطابق  مخته يو ، چې د ده زياته کړه ،ړل شيله تروريزم سره مبارزه بايد د مل

ړې په برخه کېپاکستان پر خاورې يو طرفه بريدونه کوالى شي، ل هيوادونو  د پاکستان او نورو ه تروريزم سره د ج
:  بشير همداراز د افغانستان او امريکا ترمن د ستراتيژيکو اړيکو په اړه وويل ترمن همکاري زيانمنه کړي،

ول هيوادونه   احترام ورته وکړي، موږ وايو افغانستان يو خود مختار هېواد دى ، د بين المللي اصول له مخې بايد 
ان ل ه چې د افغانستان حکومت او خلک د  ي، هغه دې وکړيکوم   .پاره مناسب ګ

، چې په افغانستان کې له سولې ې کړهده په پاکستان کې سوله، په افغانستان کې له سولې سره تړلې وبلله او زياته ي
ود  پرته په پاکستان کې سوله نشي راتالى، ده په داسې حال کې، چې په افغانستان کې د سولې له پروسې مالتړ و

، چې خه مرسته وغواړي، نو دوى چمتو ديفغانستان حکومت د سولې په پروسه کې له دوى زياته کړه چې که   د ا
   .مرسته ورسره وکړي

  
 پای
 

  


