
 

  کیروژه ماتی  جمھور رئيس اوباما د سپينی ماڼی په
  

  ماڼۍسپينه 
  رتر دفترکد مطبوعاتی س

  ١٠آګست ګد  ٢٠١١کال  د
  

  د روژه ماتی په ميلمستيا کید جمھور رئيس وينا 
  

  کوټهختيځه 
  دقيقی ٣٥بجی او  ٨د شپی 

  
  ينی.ښينی، لطفاً کښتاسی ټول لطفاً ک .چکی)ودان. (چک مو مننه. ډيره مننه کور   جمھور رئيس:

  
شتمنی عنعنی يوه برخه ده چه د دی  یشپه مو ښه، ټول، او سپينی ماڼی ته ښه راغلی.  نن شپه د ھغی ډير

يږی.  نو دغه ډنو خلک چه زمونږ د ملک تنوع ښيی راغوناڅلی مياشتی د تجليل لپاره ټول د مختلفو ادييسپ
او خپل راغونډيږی په ډير تواضع سره چه د مختلفو اديانو خلک  --نو ذاتی لمانځنه ده د امريکائيا

لدينه چه مونږ څوک يواو د کوم ځای نه راغلی  بیندوی، دا ځکه چه ګګمکلفيتونه د يو بل په وړاندی څر
  ه عبادت کوو، مونږ ټول د يوه خدای او_د يو.ګګيو، يا څن

  
، او دی کی ده. معنی دا چه ورځی ډيری اوږدی ،آګستګګ ،وژه ټوله په يوی مياشتیر ،کال اوس، سږ

  يږم.ږ) نو زه به مختصر وغ.رمی ډيره ده او تاسی ھم وږی استی. (خنداګګ
  

 د دوه تنه مسلمانپشمول رس غړو ته ګګزه غواړم چه د دپلوماتيکی ټولنی غړو ته چه دلته دی؛ د کان
اداری ټولو  ؛ او زما د حکومت اوګګ ليسن او اندری کارسناکيت  -- رس غړو ګګامريکائيانو د کان

ته تودی  یکور دی ودان وی چه دلته راغلی. لطفاً ھغو ستاسو ټولو مامورينو ته ھرکلی ووايم. مشرانواو
  چکی).چکی وکړی (چکچک

  
ارد مسلمانانو ته چه د نړی په او څه باندی يو ميلي –په متحده ايا_تو کی ميليونو امريکائی مسلمانانو ته 

رو ګملګاو کورنۍ وټ کی اوسيږی، دغه مياشت د تفکر اوعبادت مياشت ده.  دا موقع ده چه ګګوټ ګګ
د انسانی کرامت ساتنی ته د دين ژمنه  او د ټول بشر سره يو ځای کيږی او د خپل دين د تنوع او عدالت

  ژه مبارکه.. نو تاسی او ستاسو کورنيو ته رولمانځی
  

د يوه لوی دين تعليمات او د يوه لوی ملت تحمل او قوت رايادوی. د ډيرو دينونو په څير،  ،نن شپه مونږ ته
د کورنی يوه برخه وه او مسلمانه امريکائيانو د ډير وخت راھيسی د ژوند په ھره برخه  اسmم تل د امريکا

  ده. او په تيرو لس کلونو کی ھم ھمداسی وه.قوت او تشخصاتو کی ونډه اخيستی  په کی، زمونږ د ملک
  

ی درد او غم يپه يوی مياشتی کی، به مونږ د ھغو وھمناکه حملو لسمه کاليزه لمانځو چه زمونږ زړونو ته 
لمانځنه وی چه د _سه مو ورکړل، کورنی ئی چه د ھغوی ميراث ژوندی  دا به د ھغو ټولو خلکوراوړ. 

منډه کړه او ټول ھغه نور خلک چه دا لس ورد خلکو ژغورنی ته يې ه ورځ ساتی، ھغه قھرمانان چه په ھغ



د غيرتمندو او زمونږ د محفوظ ساتلو لپاره کار کړيدی. او نن شپه، دا ټکی د يادولو وړ دی چه يی کاله 
  .دغه امريکائيان د مختلفو دينونواو سوابقو لرونکی خلک وووطن پاله مسلمانه امريکائيانو په شمول 

  
واده کړی يی چه تازه ګد يوی ځوانی جوړی پشمول ناه سورلی وی، ګالوتکو بي ھغو مسلمان امريکائيان د

زيږنده امريکائيان  –ه برجونو کی کار کاوه ګه دوه غبرپ چه وو او د خپل لومړی او_د په تمه وو. ھغوی
چه د سمندرونونه اوښتی دی تر څو خپلو  ی په خپله خوښه اخيستی، مھاجريت يامريکائی تابع هاوھغه چ

  او رئيسان وو. تحليلوونکي، شپزان، او د رستورانونو کارکونکیته ښه ژوند ورکړی. ھغوی آ بچيانو
  

کار کاوه، او ھره ورځ به د لمانځه، ډوډی او افطار لپاره سره يو ځای کيدل.  يی ھلته، په برجونو کی 
اوتقاعد ته چه مستحق  ،استولو تهاو_دونو پوھنتون ته د خپلو  ،واده کولو ته --ه ووھغوی آينده ته اميدوار

وو. او ھغوی ټول زمونږ نه ډير زر واخيستل شول. نن ورځ، ھغوی د خپلو کورنيو په زړونواو داسی يی 
و چه د سپتمبر د يولسمی ھير نکړی. او نن شپه، مونږ وياړيی ملک په زړه کی ژوندی دی چه ھيڅ کله به 

  چکی)ووينو. (چکيی ځينی کورنی دلته مونږ سره دی. او زه تری غواړم چه ودريږی چه مونږ ټول 
  

پخوانی د پوليسو منصبدار چه   --مسلمان امريکائيان لومړی خلک و چه د ژغورنی ھڅو ته ئی مخه کړه 
يی پکی ورک شو؛ د اطفائی عمله چه ډير خلک نو ل، او کله چه برج راولويد ګودانوريی مرستی ته 

ان کی د سمندری قواوو منصبدار چه اور ګاټوکړه، او په پنيی وژغورل؛ نرسه چه د ډيرو زخميانو پالنه 
او ښځو لمانځنه  وزخميان راوباسی. پدی لسمی کاليزی کی، مونږ د ټولو دی نارين تر څو همنډه کړيی ته 

  يکائی قھرمانان دی.دا ټول امر –کوو 
  

کلونو کی ھر ورځ امريکائی مسلمانانو، د ټولنود پوليسو  وو چه په تيرو لسسدا ورځی ھم بايد له ياده ونه با
 ډون چه نن شپه دلته مونږ سره دی.ګاو د اور وژنی د عملی د حفاظت چارو کی مرسته کړی، د ھغو په 

رنی امنيت ساتی، ھغوی زمونږ استخبارات او د د وطن کو زمونږ په فدرالی حکومت کی، ھغوی زمونږ
مدنی  ونږ مدنی حقوق او د ټولو امريکائيانوی زمچارو کی مرسته کوی او ھغو ی پهتيروريزم سره د مقابل

نه شی، مسلمان امريکائيان زمونږ د محفوظ او مصون ساتلو سره مرسته  آزادی په ځای ساتی. نو ھير مو
  کوی.

  
ونو مسلمانانو په ګارينه او ښځينه يونيفورم اغوستونکی عسکرو کی وينو، د زرپلو نخمونږ دا جذبه په 

سره لدی چه پوھيدل چه خطر ته  لراغل خدمت ته خوښه په وخت کی ھغوی په خپله ګد جنډون. ګ
وښی نه راغلی دی، مختلف سوابق او مختلف عقايد لری. خو ګی. زمونږ عسکر د ملک د ھری ګوردان

  ډه کاميابيږی د يوه واحد امريکائی ټيم په څير.ګنزدی کيږی او په  _ ډير هورځ يو بل سر هھر
  

يدل. ځينو غټه ګپه دوران کی، زمونږ عسکر په ميړانه او په عزت وجن ګد لس کلونو ډير سخت جن
کريم خان چه د سپتمبر د يولسمی تن کريم خان وو.  ھغو کی يو بايلل، پهيی قربانی ورکړی او سرونه 

ټن  په ګخپل سر په عراق کی ورکړ او اوس د ارلينيی  ه خدمت کیپ، د ملک ډير غمجن کړی وو پيښو
نه مننه کوو چه نن شپه دلته  ،ال شيبی ،اديری کی د نورو قھرمانانو تر خوا ښخ دی. او مونږ د کريم د مور

زه د ټولو ھغو عسکرو  و. اونيوهچکی). د کريم په څير د ھغه نسل په تاريخ کی خپل ځای راغلی ده. (چک
چه نن شپه دلته دی غواړم ودريږی او د خپلو وطنواله امريکائيانو  -- د سپتمبر د يوولسمی نسل نه  –نه 

  چکی) (چک قدرادنی ومنی.
  



 خپلی پهيی نه روسږکال او ھر کال مونږ بايد د ځان نه وپوښتو چه: د خپلو دغو وطن پالو ھغو چه س
کی وو.  لونوه پدی تيرو لس کچ، جواب ھماغه دی د يادونی پدی وخت ه وکړو؟ګرنخاوری بايللی،  قدر څ

  مونږ بايد داسی امريکائيان اوسو چه ھغوی ورته سرونه قربان کړل، او ورته مړه شول.
  

زغمی بلکه داسی امريکا چه د خپلی د مختلفو دينونواوعقايدو او سوابقو خلک نه يوازی داسی امريکا چه 
داسی امريکا چه يو بل سره په درناوی اواحترام او په کرامت او عزت چلند  دغی تنوع نه شتمنه کيږی.

کوی، او دا خبره نه ھيروی چه دلته په متحده ايا_تو کی "ھغوی" او "مونږ" نه شته؛ فقط "مونږ" يو. 
يږی بلکه مدام تازه او ک نه يوازی دا چه ساتلپکی اساسی آزادی او نه بيليدونکی حقوق  چهداسی امريکا 

ه چه غواړی ھغسی عبادت کولی شی. ګھم شامل دی چه څن او په ھغو کی د ھر انسان دا حق –تجديديږی 
او ختيځ نړی د خلکو د عزت او حقوقو درناوی او دفاع کوی که ھغه د مينځنی داسی امريکا چه د ټولی 

وچه کی يو وږی ماشوم وی، چه  هاو که د افريقا پ په لټه کی دید آزادی وی چه شمالی افريقا ځوانان 
  مونږ د ھغوی د ژوند د ژغورلو لپاره کار کوو.

  
په ساده الفاظو کی چه ووايم، مونږ بايد داسی امريکا اوسو چه د يوی واحدی کورنی په څير په مخه روانه 

ی ټول سره يو شو په خپلو په څير چه زمونږ نه مخکی تير شويدی، په  سختو ورځو ک نوده، او د ھغو نسلو
  او تل بايد ھم داسی اوسو. مونږ ھمداسی خلک يوارزښتونو ودريږو او _ پسی قوی او غښتلی شو. 

  
يوی غمجنی کاليزی ته ورنزدی کيږو، زه تصور نه شم کولی چه ددينه به بھتره آرزو  ږنن شپه، چه مون

خدای دی د امريکا متحده ايا_ت وبخښی. نو خدای دی تاسی ټول وبخښی او خپل ملک ته ولرم. 
  چکی)(چک

  
  دقيقی ۴٣بجی او  ٨پای     د شپی 

  
  جمھور رئيس اوباما په سپينی ماڼی کی د روژه ماتی ميلمنو ته ھر کلی وائی
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