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                                                                                         خپل مالي څخهینو متحده ایاالتو دمتحد د (ISIS)داعش    

                                                                     څخه په ديپخوا ډیرهیالری له  )يالسه کوتر مرستي    

                                                                            (پوهیده  موضوع باندي                    

US Allies  are funding  ISIS ( and Hillary  knew all  Along )                                        

  دونالداودقطردهیوادونو دپاره دنیکمرغي  ځای دي  کوم چي د دا دسعودي عربستان      

اوږدي  په هکله هغه د نوموړي هیوادونو و  له امله  د لوبي  درسوا کید دجنسی  ترومپ

  دباندي افشا  شوی وه    کلنتون  دوروستیو ایملونو یوه برخهمودي  خپګان  چي دهیالری 

واړول     پام  جنسی  لوبی  په  لوري ددونالد ترومپ او ډیری خلکو دمه وغورځول  له پا

یر دپام وړ بلل څخه  یوه ایمل چي ډ له جملي دایملونو دافشا باید وویل شي  چي دهیالري

میاشتی   د  ي  وزارت  داګستن ند با چی دامریکي دمتحده ایاالتو د  کیږی  هغه ایمل دی

 په هغه  کي  د امریکي  کر دی  چي رسمی تذیوه یاداشت اویا غیر  (۶۱۷۱)کال ( ۷۱)

ش دداع یا غبرګون ښي اوهغه دا چي ابد یوه سوال په ترڅ کی داسی ځومقام نوموړی د

څخه  ل  له شما   دعراق  به  چي زر    ځواکونه  د ډیر چټک پرمختګ په الره کی دي

          .او جارو کړی  دسوریي تر ختیځ پوری  ټول خنډونه به له خپل الری څخه لیری 
چي سعودی عربستان  ایاالت نه غوښتل اویا نه منلپه هغه وخت کي  دامریکي متحده     

اودالقاعدی په شان  غورځنګونو اوټلو (  ISIS)اودهغه سره تړلي  سني متحدین  د داعش 

ټپلوسره مرسته وکړي  اما په دغه یاداشت یا ایمل کي هغه څه چي دباندي افشا شو داسی 

سیمي له خبری  تخباراتو اودیي اس هغه څه چي دغربی استخباراتو ،امریکا  : راغلي دي 

 ي دلته  کوم متناقض چ  سي را ښیی یا څرګندوی شوي داسرچینو اومنابعو څخه تر السه 

څخه مالتړ کوي  د بلی خوا څخه  په (  ISIS)چلند په مینځ کی نشته  چي څوک د داعش 

تیري    یاد باید وساتو  کوم چي ددی  ایمل دلیکلو په وخت کي  پر یزیدي کلیوالو  با ندي

                                                         .او رانیول شوي یا برمته شوي عراقي اوسوریی سربازانو په ډله ایز بني سره ووژل شو

 او یاده شوي  چي  مونږ  د خپل  نیا زاویا ایمل کي داسي   دي یاداشت همدا شان په      

   مرسته  تی او دیپلوماتیکی چلند په دودیز اطالعال خپ دضرورت په نظرکي نیولو سره  د

اود سیمي   داعش چی د مو فشار واچول  ونوسره پر سعودی عربستان اود قطر پر دولت



لی او لوژیستکي مرستی تر سره  ډلو اوګروپونو سره ما افراطينورو ورته رادیکال او د

متحده ایاالتو ددولت لوړ پوړي  امریکی د ته د  مونږکوم چي دغه هدا یت  او امر کړي 

اما هیڅلکه هم په څرګند بڼی سره اعتراف نه وه ترسره شوی  خو  چارواکي را لیږلی وه 

هیوادونه    ځیني  خلیچ  ن  په وړاندی  د سعودی عربستا اوهغه هم په دي دلیل  نه چي د

هغه صورت ښکاره دښمن شی  کوم  چي بیا  په ترکیه  اوپاکستان  اوشاهي حکومتونه  ،

کی دامریکی دمتحده ایاالتونفوذ اوقدرت ته په مینځنی ختیځ او جنوبی آسیا کی بی د ستر 

                                                                                                                                                                                  .ضربه وهل  نه به بل شي نه وي 

د پیښیی څخه  وروسته   (9/11) دولت رسمي مقا ما ت  متحده ایاالتو د امریکی  د د      

دیوي اوږدي مودي  دپاره دخپل سني  متحد ینو سره له مخا مخ کید و اوتقا بل څځه  ډډه 

«  وریزم په ضد جګړه کيتر»ځان ډاډه کړی  چي د   اوهغه هم په دي مفهوم  چي  وکړ

بی ویلو دی پاتي نشي چي د بلي  خوا څخه   .په پریکینډه بڼی  دما تي سره مخا مخ نشي 

کاله وروسته  دالقاعدي سازمان  په مختلفو شکلو نو سره  دګټي د ترالسه  کولو له ( ۷۱)

اوهغه ځکه چي  موازي  حکومتونه  د هغه  څخه    ډیر قوي او ځواکمن شوی دي نظره 

خپل مالتړ اعالن کړي  دي که نه هیڅکله  را ژوندي اوفعال نه پاتي کیدل ، لکه هغسي  

                                                                                                                                                                                    . چي په وړیا توګه سره  د ژوندي پا تي کیدو چا نس تر السه کړ 

متحده ایاالتو   دامریکي د«  هیالری»او دهمدي اصل په نظر کي نیولو سره  که چیري   

امریکي په  د  چیري هغه که  یا شوي نه وایی او  توګه ټاکل وزیر په  نیو چارو د ند با د

ندي بشپړ بلد تیا نه درلوداي  نو په هغه صورت کي به څه را مینځته  ست با خارجي سیا

میاشتي  کال  اګست د متحده ایاالتو د ویکي لیکس دامریکي د  چي  لکه هغسي کید ل ؟  

چي د هیالری  له طرفه  سعودی عربستان ته لیږل شوی  ( ایمل)کي یوه  کبل (  ۶۱۱۲)

نو  لبا طادالقاعدی سعودی عربستان : په دي ایمل کي داسی توضیح شویچي ړافشا کدی 

وی منبع  باندي  ره په یوه ثابت مرستند او په پاکستان کی دلشکر طیبه دغورځنګونو  دپا

امریکي   په  هم  دمرستو  پیچلتیا  هیڅکله   با قي پاتي شوي  دي  اما دعربستان سعودي

مرکزي  موضوع په بڼه منل شوي   سیاسیسره دیووغورځنګونو نونو ا کي  ددغه سازما

                                                                                               ؟ نه دي  اودا ولي نه

ښتني ځواب  دادي  چي دامریکی  دمتحده ایاالتو  چا رواکي  دا سي نه انګیرل  ددی پو   

به دالسه ورکړی خپل سني مذهبو متحد ینو سره د اړیکو په پری کید وسره ګټی چی که د

نوپه همدی بع به دالسه ورکړي  ت مقدارمنا خپل یوزیااویا داچي پوره ډاد من نه وه چي 

بنیا د سره هغوی  د سازشکا ر خبریاالنو ، پوها نو اوسیا ستوالو  سره   په  ګډه  دي  ته 

                   . حاضرشو چي دعربستتان له موقف اوله دریځ څخه په پت اوپه ظاهر کي مالتړ وکړي 

مریکی دمتحده دلوړ پوړو چارواکو اودا  یني ما ڼيبی ویلو دي پاتي نشي  چي د سپ        

ایاالتو  دباندنیو چارو دوزارت  دکارپوهانو واقعی او ریښتني  نظر اوانګیرنه   دوره ای 

اومقطعی  کتني او مالحظات دي او هغه څه چي دوي  وایي  نو بیا زر هغه نظر او ا یده    



 برګ دجفری ګول دی روان کال په اوایلو کي د: مثاْل دبیلګي په بڼه   له خپل یا ده با سي 

(Jeffery Gold berg )سره  څو بارک اوباما داتالنتیک په نشریه کي  له هغه نه چي  د

 داسی څخه « اوباما»چي ما  له  :ځلی مرکی اومصاحبي تر سره کړی وه  داسي لیکي 

امریکي د متحده ایاالتو عربي  سنی  اوهغه داچي د – و کړید پوښتنه  یوډیر سخت اوشد

مذ هب  متحدین  دامریکي د ضد تروریزم  په ترویج کي  د محرک په پڼه لوبي تر سره 

  خما ددي پوښتنی په ځواب  کي  په ډ یر  څرګند  تهیجی  بڼی سره داسي ( اوباما)کوي ؟ 

پل متحد خ ست  ما مجبوروی  چي د کسی  خارجي  سیا چي دامریکي ارتد: توضیح کړ 

                                                                                     . عربستان ددرملنی په لټه کی اووځم سعودی

له پلوه  دیا د ونی وړ مطلب دي  اوهغه  داچي  په  واشنګټن   ارزش دا داهمیت اود      

ینځته شو  اوڅنګه  په ډیر آسا ني سره کي  دغه خارجي ارتد وکسي پا لیسي  څنګه  رام

اړه خپل نظردیوراپور په بڼه داسي په ګوته  په دي ګولدبرګ -دهغه د نفوذ لمن پراخه شو

چي  س وجود لری  ننه کي  په پراخه بڼی سره داسی یو احسا دسپیني ماڼي په د» :کوي 

د تنویری اتاقونو غړی  ماهران دترټولو مشهور بهرني پالیسي څیړونکیپه واشنګټن کي 

دي چي دخپل عربی اواسرایلی  ملګرو  د پاره په  دواطلبا نه  بڼی سره  ما لي  مرستي  

دکوڅی ( Massachusets)پوړي مقام څخه د ماساچوست ما ددولت دیو لوړ –تا مینوی 

تر ولکی الندی  « عربو د قلمرو»په اړه داسي  اوریدلي چي دغه کو څه کي  کوم چي د

دی محل کي ددغه تنویری اتاقونو دغړو کورونه موقیعت  ، ورته نوم ورکړ شويخاوره 

                                                                                                             . لري 

ران له له دي سره سره  تلویزیوني  اوورځپانیزی خپلوی مرکه کونکې کارپوهان  اوماه  

همدغه  ورته تنویری اتاقونو څخه په قصدی  بڼی سره دداعش ، سوریه ، سعودی عرب 

اودخلیچ دهیوادونو دروانو حاالتوڅخه سترګي پټوي اویا داچي په خوشحا لي سره  دخپل 

                                              .سي  دخپله کړي دي یګوندي خواخوږي  د نه پا ملرني  اودبی توجهي پا ل

شوی  دي   په ډاګه ایمل کي داسي( ۶۱۷۱)داګست دمیاشتي  کال « هیالریي کلنتون»د   

نن   خو دا د  مینوی  اما چي  سعودی عربستان  اود قطر دولت  دداعش  مالی لګښتونه تا

په   اوس دهغهاو  ورځی  دژورنالیستیکي او اکادیمکی  اصولو له نظر یونا سم چلند دي 

چي دخالفت دتازه اعالمي  پر بنیاد  ، داعش  بدیل او عوض کي  دلته داسي ادعا کیږي 

خپل ټول ما لي مصارفات د تیلو او دلرغوني اثارو دخرڅالو  څخه   تر السه  کوي  اما 

منبع باندي  ولکه   دغه ادعا  د جبهته النصر په اړه کوم چي هغه غورځنګ دتیلو پر کوم

سترګو  کیږی  چی  کوي  اود لته همدارنګه داسي  نا با وری هم  تر نه لری  صد ق نه

                                                                                            . دداعش د غورځنک خود کفا یي هم لرزان او ثا بت نه دي 

هم با ور  نه ي ا په یو کلمه بانداوکردي مشرانو ددغه پورتني ذکر شوي ادع يعراق       

ن دخلیچ هغه  چي داعشیا   کیږیپه خصوصي اوشخصي بڼی سره ادعا  لري هسي چي 



چي   هغه  تر ننه کي  هیوادونه  کوم چي ددوي تر ولکي الندي دي  دخپل هیوادونو په د

  نو په دی اړه    داعشیانو ته پیسی ورنکړی تر سخت ګواښ اوخشونت الندی نیول کیږي

اما  نا شوني  په  عراقی او کردی  رسمي مقا مات  د دی ادعا  ال سپینا وی  نه دی کړي

په شا ن    لکه د داعیشیا نو  د  سخت  بی رحمو رهبران( نارینه)نظر راځي  چي مردان 

تګ  موټرو د ندارانو  اود خلکو   ، دوکا  له غریبو و هیوادون الندی  د خلیچ تر ولکی  د

نفت دتولیدکونکو له  د  وخلیچ دهیوادون دتر السه نکړی اوپه تیر بیا  هلی مااوراتګ څخه 

صیي   نفت  اخراجونکي  بسپنه خصو  له رسمي او  او دهغه هیوادونو ثروت  نوی افسا

                                                                                               .څخه غټی  پیسی ترالسه نکړي  ورکونکي

دترالسه شوي  ایمل څخه  کوم چي دهغه محتوي دباندي  افشا شوي  دي ، دامریکی       

دمتحده ایاالتو دباندني چارو وزارت اودهغه هیواد داطالعاتي  اداري  دوضاحت په نظر 

لي  تي کیږي  چي دداعش ما کي نیولو سره  دلته  نور نو دهیڅ شک اودشبهي ځای نه پا

اما د بلي  خوا څخه   -بودجه  دسعودي عربستان اودقطر ددولت له طرفه  تامین  ونشي  

هکله لري  له د سعودی عربستا ن اودخلیچ دهیوادونو په  ( بارک اوباما)هغه نظر  چي  

لړ لید  دواړه  یعنی دغه ظر لري  چندان انطباق نه سره لرينمه خلکوچي عا هغه څه نه 

متحده   لکه هغسي  چي دامریکي  د. سره عجیب اوغریب نا اړوند  او نا پیوستګي لري 

کی ( ۶۱۷۱)داکتوبر په میاشت کال «جو با ید ن» ایاالتو دجمهور ریس مرستیال ښاغلي

یوپرانیستي وینا   لمحصلینو په وړاندي  پخپ هغه پوهنتون د د پوهتنون کي  دهاردورد په

رات  پخپلو کی سره  متحده عرب اما ترکیه  اود سعودی عربستان  ،:  کی  داسي وویل 

رته رانسکور شي  اوهمدارنګه هغه دخپل وینا  باید  له قد بشراالسدپریکه کړي دي  چي 

ذهبو شیعه م سني مذهبو اود ته کړ چي په سوریه کي دغه روانه جګړه د په دوام کي زیا

دا دي  چي مونږ په سلونو هغه ي مونږ غواړو دفرقو تر مینځ یوه جګړه دي اوهغه څه چ

  بشر االسدد الر  اوپه زرونو ټن سالح  دهغه خلکو او ډلو په اختیار کي اچو چيمیلیون ډ

نړی له  په مقابل کي  په جنګ او په جګړه الس پوری کړي  برڅیره  پرهغو  کوم چي د

القاعده  اودنورو افراطي   –ه النصر سوریي ته راغلي دی  اودجبهنورو برخو څخه دلته 

په   بایدن ښاغلی –په مقابل کي جنګیږي   اسد ودډلو  په لیکو کي ځاي پر ځاي شوي  ا

(  مینځ الری  ډ لی ) ډیر استکبا ر او تمسخر سره  وویل  چي د لته  یعني په سوریه کي 

ږی په وړاند  په عین  وخت  کي  وجنګی اسد اود داعش ددی توان او قدرت لري چي د

                                                                                                                                  .اوخپل سالح په ځمکه کښینیږدي

هیالری کلنتون  په هغه کلونو کی  چي دي دامریکي دمتحده ایاالتو دباندنیو چارو وزیر   

مخ وه  یعنی  تی سره مخا ری خارجي سیاست په پلی کولو کي  اکثرْا دماوه  دخپل کمزو

  کوم چي هیالری دهغه سیا ست متصدی وه  نی سیاست ند امریکي  با په هغه وخت کی د

ست   پختګي  سیا نا یي اود  رسا کوم چي  دهغي دناوه  ( ژوبلیدونکي ) آسیب پذیر   ډیر

تر اوسه   البل کي  مقا پهیولړسوالونو د عوام فریب دونالد ترومپ له جملی څخه یو هم  د



او له سفیر قتل په بنغازی کي  ،  امریکي د د« ۶۱۷۶»لکه په کال  چپه خوله ناست دي

سوالونو  هغه  دا –یي سرتیرو بشپړ وتنه  دټولو امریکا کي( ۶۱۷۷)عراق څخه  په کال 

هغه عدم کفا یه او نا رسا چي داپخپله دتي راغلي  دی چي هیالری دهغه په ځواب کي پا

                                                                                          . یي ښیي

کیږی چي   انګیرل  داسيدامریکي  جمهور ریس شی  نو« هیالری کلنتون »چیري که  

ي دي  اواخرو ک دوستي به د سعودی عربستان سره ډیر نژدی شي حال داچي   په دهغه 

وړاندي     په  عربستان سعودی مونږ ولید چي  د امریکي د دولت  نوی نظر او نګرش  د

(  ۲۱۷۷) چي د هغه دا اومثاْل د  بیلګي   په  توګه  اود ترینګلي په حا لت کي دي ان لړز

د پیښی دقربا نیانو  دکورنیو  شکایت دسعود عربستان  څخه دي  کوم چی دهغه  ا تباع   

په دغه نا ورین کی الس درلود دامریکي دکا نګرس څخه  غوښتنه وکړل  چي دامریکی 

د متحده ایاالتو دجمهور ریس څخه په دي مورد کي ویتو سلب کړی یعنی هغه ته اجازه 

                                                                  . ورنکړی چي دعربستان  سعودی  د دولت په وړاندي  اغماض وکړي 

مینځ  روابط یو بله موضوع  کوم چي دامریکي  دمتحده ایاالتو ادعربستان سعودی  تر    

متحد ینو  ترمینځ  څه ترینګلي کړي دي هغه د عربستا ن سعودي د دولت اود هغه د سني

ا ن دراوبطو تضعیف کیدل دي  مثاْل د بیلګي په  بڼه  د قطر  د دولت اود  سعودی عربست

په اړه دنظر تفاوت را مینځته    سرمشري اهل تسنن د  د ددولتونو ترمینځ  په نړي کي د

 ولري  اما اهل تسنن  رهبري  په الس کي  د نړۍ چي د دوي غواړي چي هریو د شوي

اړه چي دغه دو  هکله  په  حلب  ختیځي اود   موصل  د دغه اختالف  لړي ال تر اوسه د

ممکن دغه دواړه   چي  ن وړل کي امکا دي د او پریوتيذ ښارونه تر سخت حملي الندي

تراوسه نه دغه اختالف ال یعنی دقطر اود سعودی عربستا ن  ددوي ښارونه سقوط وکړی

  ي دغه ښارونه  سقوط وکړي ممکن چي عراقي اوسورياوداځکه که چیر افشا شوی دي

 سقوط   ښارونو   ددي یا  پخپله  مي کا هغه نا اود  ورسیږيوان  ته ستروتا  مذهبو يسن

    روابطو ته  ودولتون  مذهبو  سنيراتلونکي  متحده ایاالتو اود دامریکي دممکن دي  چي 

                                                         ؟  چي څه به وشي مال تر اوسه نه دي معلو به نوی شکل او فورم ورکړي  چي

                                                                                                           ۰۲۰۲-۰۲-۰۲به درنا وی    ----------------------------------------


