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 ورسوو  ته پای جګړه ېتلپات  چې یو اړ موږ
 

 غرونواو  بابا  غرونو،  هندوکش  غر،  سپین  د  او  پاسه  له  ځمکې  خاوریني  د  الندې،  آسمان  یو  تر  افغانان  موږ
 .کوو ژوند ګډ چاپیره چار څوکو لوړو  پامیرغرونو

  
 ؟ لرو برخلیک ګډ موږ ایا
 ؟   لرو غمرازي  او  خواخوږي سره بل یو له ایا

 ؟ پلورو پردیو په لپاره واک او ګټې د بل یو موږ ولې
 یتیمان  ماشومان  او  کونډه  میرمن  ورور  دخپل  وژنو،  بل   یو  چې  شو  دا  ماهیت   افغانیت  او   اسالمیت  انسانیت،  د  زموږ  ایا

 ؟ کړو
 ؟  یو نه نندارچیان وسه بی  صرف  وژلو د بل یو د موږ ایا
  

 سناتور  ایالت دکینتوسکی   پاول راند : لیکوال
  

 ورسوو  ته  پای  جګړه  تلپاتې  څو  تر  وارزوو،  سره  له  پالیسي  بهرنۍ  امریکا  د  چې  کړی  مبارزه  توګه  دوامداره  په  ما
 .راشي  کورته ځواکونه پوځي زموږ او
  

  له  ،  ووژل  پوځیان  زیات  7000  کې   جګړو  په  عراق   او  افغانستان  د  امریکا  وروسته   کلونو  شلو  شاوخوا   له
  منځني   لوی  په  کې  وخت  ورته  په  تیح  او  ولګولي.  پیسې  زیاتې  ډالره  ټریلیون  5,4  له  او  شول  ټپیان  زیات   50,000

  بی   لکښتونه  مالي  او  زیات  څوځله  تلفات  انساني  هغوی  د  پرتله  په  لګښتونه  پولي  او  تلفات  جګړو  د  زموږ  کې  ختیځ
 . دي  ورکي  الري  دوام  د   ژوند  د   وسیله  په  وژنو  اودځاني  شلیدلي   اړیکي  ویجاړ،  توګه  بشپړه  په  ژوند  هلته   دي.   حسابه

  
  لپاره   کولو  السه  تر  هدف  د  زیان  کې  جګړه  په  شي  کیدی  لري،  لګښتونه  جګړې  چې  کوي  لاستدال  به  خلک  ځینې
  خپلو   موږ  او  لري   بنیاد   تیوریک  لپاره  بریا  د  جګړه  شي.   بشپړ  سره  راتګ  په  سولې  د  باید  هدف  دا  شي،  وسیله

 .دی ورکړی سبق دا کې  پوهنتونونو پوځي په ته ستراتژیستانو
  تر   هدف  جګړې  د  څو  تر  وي   خوښه  په  خلکو  د  او  تصویب  لخوا  کانګرس  د  باید  ړهجګ  بنسټ  پر   قانون  د  امریکا  د

 .کړو السه
  او  یو  نه   نږدې  ته  بریالیتوب  موږ  نکړ.  السه  تر  هدف  یو  وروسته  جګړې   کلنې  شل  له   شاوخوا  کې  افغانستان  په  موږ

  موږ   وو،  نه  صادق  کې  جګړو   په  .موږ  وګورو  پکی  هدف  خپل  چې  لرو  راوړنه  ته  الس  ریښتینی  لپاره  بریالیتوب  د  نه
  انساني   غوره  ټولو  تر  او  خزانه  شماره  بی  موږ  ورکړل،  السه  له  چانسونه  غوره  موږ  کړل،  بدل  هدفونه  جګړې  د  تل

 .وو زیږیدلي کې سپتمبر د یوولسم په چې وجنګول کسان داسې موږ . کړ قرباني جګړو د ژوند
 ؟   دي نه بس ټول دا ایا
  
 هیله  زه  ووایو.  ځواب ته  پوښتنو  سولې  او  جګړې  د  چې  لرو  فرصت  دا  موږ  سره  راتګ  په  ادارې  نوی  او  کال  نوی  د

 د  او  بلنکن  انتوني  وزیر  چارو  بهرنیو  د  لکه  ګومارنو  نویو  د  حال  هر  په  .  وګورو  رڼا  کې  پای  په  تونل  د  چې  یم  مند
 .دي پاته  حال پلپخ څه  ډیر او  بدل څه ډیر چې  یادوي راپه دا ته موږ ریکارډ  مداخلو پوځي تیرو د هغه
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 ورانونکو  له  دجګړو  او   مداخله   پوځي  زموږ  کې   ختیځ  منځني  په  چې  وکړه  پوښتنه  بلنکن  له  کې  غونډه  په  نومونی  د  ما

 امریکایي  موږ  چې  کول   ټینګار  خبرو  خپلو   په  او  کړه  پیل  نڅا  شاوخوا  په  موضوع  د  هغه  کړ،  زده  سبق  کوم  عملیاتو
  لري  باور چې  څه  هغه په  چې  کوله  تمه دا   بلنکن له موږ .ورکوو دوام  ته  شخړو  او جګړو ورکوو، وده ته دیپلوماسۍ

 .ووایي هغه
  په   بلنکن  او  بایدن  جو  مرستیال  اوباما،  بارک  ولسمشر  د   چې  ونیوله  ګوته  ته  حقیقت  دغه  بلنکن  کې  جریان  په  پوښتنو  د

  ځواک   سیال  کې   لیبیا  په  چې  شوئ  پوه  پدی  وروسته  تاسو  او  وکړ  مالتړ  راپرزولو  د  حکومت  قذافي  معمر  د  کې  لیبیا
 .شوه ته منځ را ګډوډي باالخره او نلري وړتیا نیولو ځای د قذافي د
  

 .کړ زده سبق کوم څخه غمیزو له لیبیا د امریکایانو چې کوي سوچ به ځینې
 ؟  کوي دفاع برید پوځي خپل له کې سوریه په ولې بیا

 : وویل اړه په ناکامۍ د سوریي د بلنکن
 .ورکوي  نه  کار  بدلون  رژیم  د  چې  ولیدل  وخت  په  وخت  موږ  مګر  یم،  نه  موافق  زه  شول  هون  څه  توګه  بشپړه  په  چې  دا
  هدف   موږ  ریکارډ  ناکام  پالیسۍ  مداخلو  ناکامو  پوځي  پخوانیو  د  چې  داده  اندیښنه  اړه  په  هیواد  خپل  د   زما  حال   هر  په
 .رسوالي نشی ته
  
 والړ  مخ  پر  سره  بهیر  ناکام  “  لدغه  او  وکړم  انکار  ت مسولی  خپل  له  توګه  په  سناتور  د  امریکا  د  چې  وي  اسانه   به  دا

 جګړه  تلپاته  چې   کړی  مبارزه  لپاره  ارزوني  بیا  د  پالیسۍ  بهرنۍ  د  توګه  دوامداره  په  کړم.ما  ونه  کار  دا  به  زه  “  شم
 .کړم پورته غږ خپل لپاره پالیسۍ ددغه به زه راولو. کورته ځواکونه جنګي خپل او ورسوو ته پای

  لرم  غوښتنه دا ملګرو له کانګرس د او نکړئ تکرار  بیا غلطۍ تیری چې کوم یادونه  ته ملګرو تولو او بلنکن ښاغلي
 .اوسۍ همغږي کې مبارزه په سره زما چې

  
 سناتور  ایالت کینتوسکی د امریکا د پاول راند
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