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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  ١١-٠٥-٢٠١١  ني
 

 اوباما پاکستان ته خپل پالن شوی سفر لغوه کړی دې
 

چې ولسمشر باراک اوباما پاکستان ته خپل پالن شوی سفر دامنيتي الملونو له مخې لغوه  امريکايي رسنيو خبر ورکړ،
 سالکار ملي امنيت اوباما د د ، دهمشر بن الدن له وژل کيدو وروسته شوی دا پريکړه په  ايب اباد کی دالقاعده د. کړ

بن الدن له وژنې وروسته  په ايب اباد کې د. امنيتي الملونو له کبله لغو شو پالن شوی سفر د: لون واييتام دوني
ن پر پاکستان فشار زيات کړې دی، پالن د واشن ې نورې هم زياتې کړي پردې  چې دبنس پن لپاره خپلې ه

ن اوس دا خبره هم کړې نده کړچې پاکستا ، دهسربېره واشن ر دومره اوږدې مودې  چې ولې ېې د ،ين بايد دا 
ای ورکړی و  .لپاره بن الدن ته په خپله خاوره کې 

چې  ،ه شک کوي  او دا خبره کويوژنې په اړ بن الدن  د چې د ،وکدامريکا ولسمشر باراک  اوباما وايي هر هغه 
واک القاعدې مشر ووژني  دا ډول کسا چې د امريکا حق دی، ايا دا د ن بايد رواني ډاکتر ته والړ شي او خپل عقلي 

 . بايد معاينه کړي
تولې:  ديتلويزون سره په مرکه کې ويلې CBS اوباما له ې له خوب ت چې زه ېې په اړه  ، و دا بن الدن  وهمدې پې

يا له بن چې ا ، شک کويچې ،وک؟ اوس عدالت تامين شو او هر  دا به ووژل شي او کنهچې ،من وهر وخت اندې
ونو امريکايان ووژل دا ډول کړنه  مناسبه وه او کنه  دا سړی بايد ارومرو سرهالدن  ، چې په امريکا کې ېې په زر

  . شيرواني ډاکتر ته والړ
انده کې ېې اوباما   له  ،ددا بري ړو سري سرتېرو دپاکستان په ايب اباد سيمه کې تر سره کړ په  ان چې امريکايي 

اوباما وايي ما چې کله ددې بريد امر  ،ره شوهمال تړ کچه يی هم ورسره ډي محبو بيت او ياوړی کړ او  دسياسی پلوه پ
چې هغه مهال دواړه په خپلو نظامي موخو کې ناکام شو او  ،ه فکر نه کاوهبرخليک په اړ خپلو دوو سلفو د وکړ ما د

کې ېې يرغمل شوې امريکايي ډيپلوماتان   ز١٩٨٠چې په  ،مي کارترپه امريکايي ولس کې ېې نوم بد شو لومړی جي
نله  بنده  ز کې ېې پر سوماليه بريد  وکړ او ناکامه شو اوباما ١٩٩٣چې په  ،راخالص نشو کړای او بل بېل کلن

ارل دا زما په ژ تې  دقيقې وزياتوي  موږ له سپينې ما  دا عمليات   لوې    ، چې پر ما تېرې شوېوند کې  اوږدې 
ايي، په پاکستان پورې اړه لري، چې د ايمن الظواهري او مال عمر پر ضد عمليات دوى ترسره کوي او که امريکا و

ر تېره ورځ له يوې پاکستان  .يې موږ ترسره کړو ندونې په پاکستان کې د امريکا سفير کميرون من ر دغه 
 .تلويزيوني شبکې سره د مرکې پر مهال کړې دي

ړو پر وينو يې السونه سره وههغه زياته کړه، چې اسامه ب ناه و ر او د ډېرو بې  ن الدن نړيوال تره
دا په پاکستان پورې اړه لري، چې د اسامه د مرستيال ايمن الظواهري او د وسلوالو طالبانو د مشر مال : خو هغه وويل

سفير وويل، چې له په پاکستان کې د امريکا .محمد عمر پر ضد عمليات دوى ترسره کوي او که يې موږ ترسره کړو
ه  م نمبر مهم غړي او د طالبانو مشر مال عمر هم بايد له من لورم او پن اسامه وروسته د القاعدې دويم، درېيم، 

ه د .يوړل شي واښ سره مخ کړې او دوى به له پاکستان سره په  رو د پاکستان خپلواکي له  د نوموړي په وينا، تره
ندونې رد بلخوا د .هغوى پر ضد مبارزه کوي ر يالني هغه  امريکا حکومت د پاکستان د لومړي وزير يوسف رضا 

نه وغواړي خه ب وندې امريکا دې له پاکستان  پرون د پاکستان لومړي وزير د خپل هېواد پارلمان ته د .کړې، چې 
دن ووژل شو، احتجاج وينا پر مهال په ايب اباد کې د ترسره شويو عملياتو له امله، چې په ترڅ کې يې اسامه بن ال

نه وغواړي خه ب تنه کړې، چې بايد له پاکستان   کړى او له امريکايې غو
ه کې وويل، چې امريکا داسې کوم غلط کار نه دى  خو د سپينې ما وياند جى کارني پرون ناوخته په يوه خبري غون

نه وغواړي،  کړى، چې پرې ب
 ن د لومړي وزير وينا اورېدلې او په دې اړه غور کوینوموړي وويل، چې ولسمشر بارک اوباما د پاکستا

خه يې يو  هغه زياته کړه، چې په پاکستان کې د اسامه د شتون په اړه امريکا په سخت تشويش کې ده او له پاکستان 
واب ووايي تنې کړې، چې هغوى يې بايد  صدراعظم گيالني ددوشبی په ورځ دهغه هيواد وپارالمان ته .شمېر پو

 په طرڅ کی دا ومنله چې هيواد ېې د بن الدن په موندولو کې پاتې راغلی خو زياته ېې کړه چې پدې ناکامې دخبرو
و عملياتو د ترسره کولو وروسته .کې پاکستان يوازې ندی  د رسنيو د راپورونو له مخه پاکستان د بن الدن پر ضد د پ

سره د همکارۍ به برخه کې موجود  شکونه نړيوالو ته ارونکي وايي چې په دې سره امريکا د پاکستان . خبر شوی 
ودل ای دا شکونه رامېن ته کړي دي چې هغه به د پاکستانې چاواکې اوشايد هم د .و د بن الدن د اوسيدو 

ي مامورينو مرستې تر السه کولی ي چې پاکستان پوځ د اسالمې تندالرو سره . استخباراتي  او مخورو پو وويل کي
خو د امريکا چاواکې وايې هغوي داسی شواهد نلري چې د . تان او هند کې ورنه کار اخلي، اړيکي لريچې په افغانس



 
 

 
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

ولو کې الس ولري ،د سپنې مانې وياند د امريکا  ي او استخباراتي مامورين دې د بن الدن په پ پاکستان جکپوړي پو
واب کې وويل چې امريکا  ممکن ي و وخت د پاکستان سره اړيکې وشلوي خو او د پاکستان د اړيکو په هکله په 

 بيرته يې خپله خبره بدله  کړه،
خبره دلته .... دا غړنده ژبه ده چې بايد وې نه کاروم... اريکې وشلو/ زه وايم چې مهمه ده چې پرته د جدې پاملرنې »

ينو برخو کې د امريکا او د امريکائي. ده چې اړيکې ډيرې پيچلې خو مهم دي ور دا پخوا هم په  نانو د امنيت دپاره گ
  «.که دا زموږ د ملی منافع دپاره مهم دې. مون هيله لرو چې دا اړيکې همدارنگه دوام ومومی. ثابت شوی وه

په پاکستان کې د ډيرو خلکو له پاره، د . پاکستان يوازی د خارجې فشار الندې نه بلکې کورني فشارالندې هم دې
د پاکستان مخالفې سياسې ډلې هم پارلمان . ر د امريکا عمليات د منولو وړ نه ديپاکستان په خاوره کي  په يوازي س

ې په وينا باندې چې په هغه کې د پوځ او استخباراتو دفاع کړه، نيوکې  ته د پاکستان د صدراعظم د دوشنبې د ور
دل شوی وهد پاکستان د مسلم ليگ نواز گوند وويل د هغوی په اند د وينا متن د امريکا د . کړې دی خه لي    .سفارت 

  
 پاي
 

  


