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واحد فقیري

امریکا له افغانستانه د عسکرو د ایستلو پر پالن کار کوي
واشنګټن پوسټ د جنوري پر  ۸مه لیکي شپږ امریکایي چارواکي وایي چي د متحده
ایاالتو پوځ له افغانستانه د څو زرو عسکرو د راایستلو پر پالن باندي کار کوي .دا
چارواکي وایي که څه هم په لومړي سر کي جمهور رئیس ټرمپ د  ۷۰۰۰امریکایي
عسکرو د را ایستلو امر کړی وو ،خو د هغه نظامي مشاورینو ټرمپ پدې راضي کړ
چي اوس سمدستي باید قریب څلور زره عسکر راوباسي .
دې مشاورینو ټرمپ پدې هم قانع کړی دئ چي د امریکایي عسکرو را ایستل باید سوکه
سوکه وي .خو همدا امریکایي مامورین خبرداری ورکوي چي جمهور رئیس ټرمپ
خپله نهایي فیصله ال نه ده کړې ،او ښایي د ټولو عسکرو د را ایستلو امر په هره لحظه
ښاغلی واحد فقیري
کي وکړي.
یو امریکائی مامور وایي«،باور ولرئ چي ټرمپ د افغانستان په باب ټول استداللونه اورېدلي دي ،خو ټرمپ دا
شکایت کوي چي زیاتره مشاورین له ده غواړي چي په همدې ابدي جنګونو کي تل تر تله پاته سي».
د افغان د جنګ سرسخته حامي جمهوري پال سناتور ښاغلی ګراهام وایي«،جمهور رئیس ټرمپ د افغانستان د جنګ
له پرمختګه سخت ناراضه دئ ،خو له افغانستانه سمدستي راوتل به یوه فاجعه وي ،ځکه افغانستان د تروریزم پر ضد
د جنګ محوري ټکی دئ».
واشنګټن پوسټ لیکي د امریکا د دفاع وزارت پدې برخه کي نهایت محتاط دئ ،او نه غواړي چي خپل افغان ملګري
وارخطا کړي .جنرال میلر په یوې مصاحبې کي ویلي دي«،که چیري ما ته دا امر وسي ،زه تاسو ته اطمینان درکوم
چي موږ به د افغان امنیتي ځواکونو سره خپل کومک جاري وساتو ،حتی که زموږ شمېر څه کم هم سي».
ځیني امریکایي مبصرین وایي چي د زیاتو امریکایي عسکرو را ایستل به د سولي خبري زیانمني کړي ،او د خلیلزاد
موقف به ور کمزوری کړي .یو نظامي مبصر وایي«،د امریکایي عسکرو د را ایستلو یو طرفه تصمیم زموږ د مرکه
چیانو موقف ور تضعیفوي .کله چي تاسي د چنو وهلو او خبرو کولو په جریان کي یاست ،خپل الس په خپله کمزوري
کول یوه ستراتیژیکي اشتباه ده».
یو بل نظامي ماهر وایي«،په محاربوي شرایطو کي ،که چیري تاسي د جزئیاتو په باب احتیاط و نه کړئ ،تاسي د
خلګو ژوند په خطر کي اچوئ».
اخبار لیکي جمهور رئیس ټرمپ د دوشنبې په شپه یو بل ټویټ وکړ ،او هلته ئې په خارج کي د امریکا د ابدي جنګونو
په هکله بیا شکایت کړی دئ.
ټرمپ پخپل ټویټ کي لیکي ول«،هغه بې پایانه او بې انجامه جنګونه چي کلونه کلونه پخوا د یو غلط قضاوت پر
اساس شروع سوي دي ،او هغه جنګونه چي زموږ ملګري هیڅ اقتصادي او نظامي کومک راسره نه کوي ،خو زموږ
له کوښښونو څخه زیاته ګټه پورته کوي ،دا راز جنګونو ته به باالخره یو با عزته د پای ټکی کښېږدو!»
پای

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

