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  !درنو لوستونکو

  :پام دا الندينيو کرښو ته را اړوممخکې له دې چې دروھي له پاڼې څخه را اخيستل شوی خبر ولولئ لمړی ستاسو 

ه دجانکيري دمغرضانه ليدنې په غبرګون کې ما څو ورځې دمخه په يوه ليکنه کې داسامه له جنګساالر عطأ سر

  :مړينې ته داسې اشاره کړې وه 

لمړنی  دامريکا لپاره ھم   تسلت اواسيائي شتمنوھيوادونودچور لپاره افغانستان   ددائمي په بډايه سيمه زموږ 

  .  و او ھم وسيله  ھدف

نږدې لس کاله پخوامړ شوی اسامه يې يوځل بيا مريکا په ھرنيرنګ الس پورې کوي دې ارمان ته درسېدولپاره ا

  .تنه   وليد او نه   درغو مړ کړ چې نه يې چا سر  داسې په اوپه څو شېبو کې يېراژوندی 

 :زما پوره ليکنه په دې الندې لينک کې لوستالی شئ 
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  .پوره پخلی کوي  دا الندې خبر زما د مالوماتو

  ټ آباد ته وړل شویھيباسامه مړی له تربيال څخه 
ی دی چې پاکستانيو ورځپاڼو يې يوې امريکايي برٻښنايي مجلې د ابٻټ آباد عملياتو په اړ يو رپورټ خپور کړ  

په رپورټ کې ويل شوي دي چې اسامه له ابٻټ آباد عملياتو څخه مخکې مړ شوی . ھم ځينې برخې راخٻستي دي

امريکا پاکستان ته ګواښ وکړ چې مړی دوی ته . و او مړی يې په تربيال کې په کنګل حالت کې ساتل کيده

د عملياتو په شپه يوې پاکستانۍ چورلکې د اسامه . بريد وکړيورسپاري کنه نو د دوی پر اټمي تاسيساتو به

امريکايانو د دې عملياتو په ترڅ کې د يوې ډرامې په . ټ آباد ته ولٻږداوه او امريکايانو ته يې وسپارهھيبمړی 

 .او په دې ځای کې ډزې ھم د ورروانې چورلکې د انتظار په شيبو کې کيدلې . ډول امريکايي چورلکه ړنګه کړه

د رپورټ له . د عملياتو تر بشپړيدا وروسته درې امريکايي او يوه پاکستاني چورلکې افغان پولې پر لور والوتلې

له امريکاسره   ټ آباد کې د نوموړي کور په اړه ھيب په آګسټ مياشت کې په ٢٠١٠مخې پاکستاني چارواکيو د 

د خپلو استخباراتي سرچينو په مرسته دا امريکايانو  تر دې وروسته . استخباراتي معلومات شريک کړي وو
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 په جنوري ٢٠١١چې ريمنډ ډيوس د کله .معلومات ترالسه کړل چې په دې کور کې د اسامه کوچنيان ژوند کوي

د سي،آی ،اې د مشر په توګه يې خپله دنده پيل کړه نو ھغه د آی اس آی او القاعده تر منځ  کې په پاکستان کې 

 د ھغه يوه مخبر ھغه ته له الھور څخه د ٢٧د جنوري پر . د اړيکو په اړه د معلوماتو پر راټولو کار پيل کړ

طلوب کس په اړه خبر ورکړ او د ټٻلفون له الرې يې د زياتو معلوماتو له ورکولو ټٻلفون له الرې د يوه مھم م

د ھغه ساتندوی د مرمۍ ضد موټر په ھغه . ريمنډ ډيوس په يوه کرايي موټر کې الھور ته والړ. څخه ډډه وکړه

ھور ته آی اس آی تٻرويست او له خپل موټر څخه يو ساعت مخکې ال  په دې ډول ريمنډ ډيوس . پسې روان و 

مخبر ھغه ته په تربيال کې د . آی اس آی دھغه لنډکروزر موټر تعقيباوو.ورسيد اوله خپل مخبر سره يې وليدل

ريمنډ ډيوس داسې . يوې استخباراتي ودانۍ څو انځورونه او د يوه ټٻلفون د ثبت شويو خبرو يو کٻسټ ورکړ

منيتي کسانو ته زنګ وواھه ځکه ھغه پوھيده که ھغه خپلو ا. وموند د سرو زرو يو کان   وګڼله چې ګواکې ھغه 

کله چې آی اس آی ته پته ولګيده نو خپل . آی اس آی ته په الس ورغی نو له الھور څخه به ژوندی ونه وځي

کله چې ريمنډ ډيوس ته دا څرګنده شوه چې ھغه تعقيبيږي نو ھغه دواړه . دوه جاسوسان يې په ھغه پسې کړل

د .انګيرله چې ګواکي آی اس آی ته دا راز معلوم نه دی چې ھغه څه ترالسه کړي ديھغه داسې . کسان يې ووژل

آی اس آی له يوې څانګې پرته بل چا ته دا معلوم نه و چې اسامه مړشوی دی او د ھغه مړی په تربيال کې کنګل 

 نٻټه دا ١٧ر کله چې پاکستان ته د مارچ پ. ريمڼد ډيوس په دې اړه معلومات ترالسه کړي وو. ساتل شوی دی

مطبوعاتو ته په   لوی درستيز جنرال کياني  څرګنده شوه چې ھغه نور خپل لوبونکی کارډ نه شي لوبوالی نو 

غوښتل چې د   دواړو جنرال ډيوډ پټرياس او ولسمشر اوباما   . يوه خبرپاڼه کې پر ډرون بريدونو نيوکې وکړې

په راتلونکې . د اسامه د مړينې تصديقيدل پاتې وپه دې حالت کې . له وژنې څخه سياسي ګته واخلي  اسامه 

ټولو له جنرال کياني څخه غوښتل . مياشت کې امريکايي چارواکيو په پرلپسې ډول پاکستان ته سفرونه درلودل

امريکا   تر دې وروسته  " کوم اسامه؟ " د پاکستان دريځ ھمدا و چې . چې د اسامه مړی دوی ته وسپاري

.  که د اسامه مړی دوی ته ونه سپاري نو د پاکستان پر اټمي تاسيساتو به بريد وکړيپاکستان ته ګواښ وکړ چې

اسامه وروسپاري او يا يې د   کياني ته ګواښ وکړ چې يا    جنرال ٢۶ ز کال د اپريل پر ٢٠١١جنرال پټرياس د 

منله نو امريکايي ھغه ورته روښانه کړه چې که پاکستان د ھغه خبره ونه . نه سپارلو پايلو ته ځان تيارکړي

او تر دې وروسته امريکايانو د روان زيږديز کال د مې پر دويمه د . پوځيان به په پاکستان کې عمليات وکړي

  .ټ آياد کې عملي ګام پورته کړھيبپه  شپې پر مھال 

  له روھي ويبپاڼې څخه مننه کوو

 

  


