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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۹/۰۱/۰۳

واحد فقیري

یکانومیسټ :د امریکایی عسکرو د راوتلو اوازې مبالغه آمېزه دي
د یکانومیسټ مجله د جنوري پر  ۳مه لیکي که څه هم له افغانستانه د امریکایي عسکرو د راوتلو آوازې مبالغه
آمېزه ښکاري ،خو همدا آوازې به ښورښیان ال تشویق کاندي.
د ایکانومیسټ مجله ادامه ورکوي او لیکي د ډسمبر په اخرو ورځو کي امریکایي میډیا راپور ورکړ چي جمهور
رئیس ټرمپ د دفاع وزارت ته امر کړی دئ چي له افغانستانه نیم امریکایي عسکر راوباسي .دا رپوټونه معتبر
ښکارېدل ،ځکه ټرمپ په هغو ورځو کي له سوریې څخه هم د امریکایي عسکرو د راایستلو امر کړی وو .دغه
راز ،ټرمپ حتی په  ۲۰۱۷کي هم نه غوښتل چي په افغانستان کي پاته سي ،خو وروسته ئې هلته قریب ۵۵۰۰
اضافه عسکر واستول .له افغانستانه د امریکایي عسکرو د راایستلو فیصله ناببره وه ،او د افغان حکومت ،برتاینه،
او نور ایتالفي ملګري ئې وارخطا کړل ،ځکه د هغوی سره پدې رابط کي هیڅ سال مشوره نه وه سوې.
که څه هم د سپیني ماڼۍ یوه ویاند څو ورځي وروسته دا رپوټونه رد کړل ،خو د دې راز راپورونو خپرېدل په
افغانستان کي د ټرمپ د پاته کېدو تعهد تر سوالونو الندي کړ.
که څه هم اشرف غني هغه ادعا بابېزه ګڼي چي وایي د امریکایي عسکرو خروج به د کابل د حکومت د سقوط سبب
سي ،خو په عین وخت کي په هیواد کي ښورښ خورېږي .یو تازه رپوټ وایي چي حکومت یوازي پر ٪ ۵۵
فیصده خاوري باندي «کنټرول یا نفوذ» لري.
د یکانومیسټ مجله کاږي د امریکایي عسکرو د راایستلو د آوازو سمدستي اثر به د سولي پر خبرو باندي وي،
ځکه امریکا په کلونو کلونو هڅه وکړه چي ښورښیان تر نظامي فشار الندي تسلیم ته مجبوره کړي ،خو باالخره
امریکایانو په  ۲۰۱۸کي سیاسي روغي جوړي ته مخه کړه .په عین زمان کي ،خلیلزاد طالبانو ته ویلي دي چي
امریکا به هیڅکله هم د افغان حکومت یوازي خوشي نه کړي ،نو لهذا د سولي خبري او مصالحه د خالصون
یوازنۍ الره ده .خو په واشنګټن کي د وروستیو هفتو لګه درګه او هشت و مشت باید طالبانو ته دا مفکوره ورکړې
وي چي هغوی باید څه انتظار وباسي ،ځکه حریف ستړی او ستومانه دئ.
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