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  ګڼه٣٨ –د پيشرو خپرونې څخه 

  ٢٠١١ می ٢٥

 

  اسامه ووژل شو،

  ويې پاتې به په افغانستان ککاي خو  امر

 

 له افغانستان ې کاشتوي موڅتلونکو  به په راکاي امرې چييږ کلي واي وار بوي ې کوي وروستې دپه

 ې کېپه د.  شيهړ بشپړۍ به دغه لې پور٢٠١۴ او تر يړ کلي پړۍ د وتلو لونوځ د خپلو پوخهڅ

 وباسي، انځي پوري شموي ھم خپل خهڅ له افغانستان رڅي به د عراق په کاي امرې شک نشته چيڅھ

 ې چهګرنڅلکه .  خبره دهې منونک نهوهي وباسي، انځي پوولټ خپل هياځ ې له دکاي امرې دا چخو

 وادي د ھغه ھې چارتيي وباسي او امنانځي پوولټ خپل خهڅ له عراق ې وھله چورهډنډ کايامر

  ې زره په شاوخوا کوسځ د پنې کوادي ھيړ په نوموې چدليچارواکو ته سپاري، خو ومو ل

 کلهيڅ او ھی نه دیتثن مسخهڅ امر ېافغانستان ھم له د.  شولې پاتني او مشاوررييت سرييکايامر

 کار ې د دکاي امرکهځ نظامي او ملکي مشاوران به ونه باسي، ان،ځي پوولټ خپل وادهي ھېبه له د

 . ديوليګ ليې الرهډ اردونهيلي او ميړ ورکېنيلپاره و

 خهڅ وادي ھيڅ له ھکلهيڅ ھکاي امرې چيښي کتنه غلندهځ وهي ته خي تارري تالتونوي د متحدو اکاي امرد

 په شاوخوا ٨٠٠ د ې کوادونوي ھ٧٠ په ړۍ د نکايدم مھال امر.  نه ديستليي ورتهي برييرتخپل س

 ونويليم ٢،٣ او د سي،ي نمکهځ مربع لومترهي کونيلي م٢،٨ ې لري چډې ارنظاميي نظامي او غېک

ر  کاې کوادونوي بھر په نورو ھخهڅ وادي لپاره له ھوګټ د کاي د امراني او ملکانځي پوېپه شاوخوا ک

 يړ وغواې او ھر مھال چيړ ککي السلونونهړ تکيژي سره ستراتوادونوي ھ٨٠ له کايامر. کوي

 کيژياتافغانستان د دغه ستر. يړ السوھنه وکې چارو کوي په کورنوادونوي شي د ھغو ھیکوال
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 ې کوي وروستې چارواکو په دييکاي امرې چېسره له د. ی دې کولو په درشل ککي د السلونړت

د .  نه لريقتي ونلري، خو دا درواغ دي او حقيډ ايځ پوميي به داې افغانستان ک پهې چلييو

 ھغه ه لرتهي بکلهيڅ ھکاي امرې کوي چهګاډ په خي تاررغلونوي او ويري د تالتونوي د متحدو اکايامر

 ستلي ووخهڅ په زوره ورې دا چرګ وي، مړی کیري تې وربانديې وار وي ې نه ده چې وتلوادهيھ

 ې او درړ ورکوابځ ی ته خوله ماتوونک۵٢ بکاي اتل ولس د امرتنامي د وې چهګرنڅشي، لکه 

 نه هګلي کومه بې داسوکيڅ پرته ھېله د.  ووتلخهڅ وادي سر له ھغه ھټيټ په يې رييسوه زره سرت

 . وتلي ويخهڅ وادي له کوم ھريي سرتييکاي امرېلري چ

. يځ ورتهي بخهڅ دومره ژر ورېته راغلي وو چ لپاره افغانستان هڅ د يانيکاي امرې دا ده چتنهښپو

 ېکيژي ستراتګنڅ تر وګټ او اقتصادي اسيي سي،ځ د پوې په افغانستان کالتونهي متحد اکايد امر

 ي کوومانګ ساده باوران ېنځي. يړ کلونه غواونهګ لسيې پلي کول او سرته رسول ې لري چېموخ

 موده وروسته به له هڅ او ېغانستان ته راغل په خاطر افګړې د جېاندړ په وۍرګ د ترھکاي امرېچ

 به تر ھغه دوام هګړ دغه جانوييکاي د امرې چې حال کې شي، په داسهړ والرتهي بخهڅ وادي ھېد

 .  نه ويړې تر السه کيې ې موخې خپلې چوڅومومي تر 

 د  خو،ړی تر السه کتوبيالي بری په ظاھره لوانوييکاي او امری اسامه بن الدن وژل شوې چاوس

 د اھدافو السته کاي د امرکهځ ي،يږ ونه درولډ يڅ به په ھتونهي فعاللوډ روګالقاعده او نورو ترھ

 ته ې الرده نومونو د القاعلويالبي اسامه به په بونهګ اسامه نه لسوي او يړ الکلونه وخت غوالړراو

 .يړدوام ورک

 او په افغانستان بويي تعقې موخې خپلې په افغانستان ککاي شول، امرلي ووې مخکې چهګرنڅ لکه

 ھغه کلهيڅ به ھانوييکاي نه لري، که نه نو امرايوالتي له راتللو سره کومه لګ او پرمختۍ د سوکالېک

 ړی بدل کوالهډ په کنوادي ھږ زمويې ې کېزي لسېمياي په اوې چی واک ته رسولي نه وارتهيکسان ب

 سره انځ فکر له ۍ د ولس د سوکالږان زمو او طالبېلډ ميي او نه تنظيې او متحدان کاينه امر. و

 ولوي توېني خلکو له وناهګ ې د بې الره کې او په دبويي تعقګټې ې خپلېوازي وي ھر ېلډلري، دغه 

 لوډ وي او تجربه شوکايپر امر.  خلکو ته د خدمت کولو اراده نه لريی دوکهځ نه کوي، هډډ ھم خهڅ

 ې حاالتو کوي کبله د افغانستان په اوسنېله د. ويځور ته وغې کندۍ کول به خلک نور ھم د تباھهډډ

 شي خلک یاړ وکې ته شي کوم چځ رامنواکځ مي او طالبانو پرته درمونوي تنظکا،ي د امرديبا

 د ېاندړ د خلکو په وې لپاره په افغانستان کلځ يړ ته ورسوي او د لومۍ او آرامۍ سوکال،ېسول

 . زيي پرانې الرګپرمخت

  


