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واحد فقیري

امریکایي قواوې به،
له دریو -تر پنځو کلونو پوری له افغانستانه ووزی
نیویارک ټایمز د فبروري پر  ۲۸لیکي د امریکا د دفاع وزارت د نوي پالن له مخي به
ټول امریکایي عسکر له افغانستانه د دریو او پنځه کالو په دننه کي له افغانستانه ووزي.
دا هغه پالن دی چي د سولي په خبرو کي طالبانو ته وړاندي سوی دی ،او ښایي د دې
پالن پر اساس قدرت د طالبانو او کابل حکومت تر مینځ ووېشل سي .
د دې پالن پر اساس ،د امریکا نیم عسکر به په راتلونکو څو میاشتو کي له افغانستانه
راووزي ،او پاته عسکر به د افغان اردو په تمرینولو کي برخه اخلي .
نیویارک ټایمز کاږي د دې پالن لپاره په واشنګټن او بروکسل کي پراخ مالتړ موجود
دی ،خو امریکایي مقامات وایي چي ښایي ښاغلی ټرمپ دا پالن له بېخ او بنیاده راوباسي
او سرچپه ئې کړي.

ښاغلی واحد فقیري

امریکایي مقامات وایي حتی که چیري د سولي خبري ناکامي هم سي ،متحده ایاالت به نور د افغان د پوځ روزنه
خوشي کړي ،او یوازي به د تروریزم ضد عملیات کوي .د دې پالن پر اساس ،اروپایي هیوادونه به د افغان د اردو
تمرینات په غاړه اخلي ،او امریکا به یوازي ضد ترورستي عملیات کوي.
امریکایي مامورین وایي چي د امریکایي عسکرو د راوتلو هره معامله باید اور بند د ځان سره ولري ،او هم د افغان
حکومت په کښې ښکېل وي .
اروپایي ملکونه وایي که چیري امریکا عسکر ووزي ،دوی به هم سمدستي له افغانستانه راووزي .ځکه د ناټو عسکر
پر امریکایي ځواکونو باندي تکیه لري .
نیویارک ټایمز لیکي خو د قطر په مذاکراتو کي طالب مرکه چیان د پنځو نورو کالو لپاره د امریکایي عسکرو د پاته
کېدو سخت مخالفت کوي.
که چیري د طالبانو او کابل حکومت تر مینځ قدرت تقسیم سي ،په هغه صورت کي به طالبان هم له بین المللي مرستو
څخه استفاده کوي .
امریکایي او اروپایي مقامات وایي د افغان حکومت سره کومک حیاتي اهمیت لري ،او پرته د امریکایي مرستو څخه
د کابل حکومت دوام په خطر کي دئ .
اخبار کاږي مګر کله چي امریکا له ویتنامه راووتله ،د امریکا په حمایت نصب سوی حکومت وروسته له دوو کالو
څخه سقوط وکړ .دغه راز کله چي امریکا له عراقه راووتله ،داعش د عراق زیاتي سیمي قبضه کړې .
نیویارک ټایمز لیکي دا پالن د جو بایډن د پالن کاپي ده .خو د جو بایډن پالن په  ۲۰۰۸کي رد سو ،او پر ځای یې
جمهورئیس اوباما افغانستان ته زیات عسکر واستول .
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