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

له افغانستانه د امریکا اوږده خدای په اماني
ښاغلی روادهان مک کورمیک د جنوري پر  ۱۲په (ایریش ټایمز) کي لیکي که څه هم له افغانستان او سوریې
څخه د ټرمپ د راوتلو ګډوډ پالن رغنده نه دئ ،خو د راوتلو فیصله ئې درسته ده .ټرمپ د کمپین پر مهال مدام
ویل چې امریکا به د مینځني ختیځ له «احمقانه» جنګونو څخه راوباسي ،ځکه امریکا ته ستر خطر چین متوجه
کړی دئ.
لیکوال کاږي ټرمپ غواړي چې «هدفي» عملیات وکړي .یوازي د ترورسټانو د شبکو پر تباه کولو باندي تمرکز
وکړي ،او د زیاتو عسکرو له استولو څخه ډډه وکړي .په عراق او افغانستان کي به د امریکایي عسکرو شمېر راکم
کړي .ټرم پ په اول کال کي د خپلو جنراالنو په خوله وکړه ،او افغانستان ته ئې زیات عسکر واستول ،خو اوس ئې
فکر بدل کړ .که څه هم ټرمپ له اوباما سره زیات تفاوت لري ،خو د عسکرو د راایستلو په برخه کي دواړه
همنظره دي .
د ټرمپ دا اعالن چې له افغانستانه به نیم امریکایي عسکر راوباسي ،زیات خلګ هک پک کړل .ځکه فقط څو
میاشتي مخکي ،امریکا د طالبانو سره د سولي خبري شروع کړې .مګر اوس چې امریکا د وتلو نیت کړی دئ،
طالبان به د امتیاز ورکولو لپاره څه محرک ولري؟ د هغوی لپاره صرف دا پکار ده چې کرار د خیر پر غونډۍ
کښېني ،او دېته انتظار وباسي چې امریکایي عسکر خپل ګودړان راټول کړي .
د ټرمپ همدا عجله او د راوتلو په اړه فکري هرج و مرج دا سوال مطرح کوي :چې ایا هغه د کلي مسایلو په اړه
درست دئ او کنه؟ ټرمپ لکه اوباما پدې باور دئ چې د افغان جنګ نه ګټونکی دئ .البته د دې واقعیت سره
مخالف استدالل کول مشکل کار دئ .امریکا په افغانستان کي یو ټریلیون ډالره مصرف کړی دي ،خو نن سبا طالبان
تر بل هر وخت زیات ځواکمن دي ،او زیاتي سیمي ئې الندي کړي دي .په سوریې او افغانستان کي د امریکا لپاره
کامیابي دا ده چې همدا اوسنی حالت وساتي .په دواړو ملکونو کي امریکایي تلفات چندان ډیر نه دي .همدا سبب دئ
چې دننه په امریکا کي د عسکرو د راایستلو لپاره داخلي فشار او جنجال نسته .
ښاغلي اوباما په  ۲۰۱۴کي وویل«،زه فکر کوم چې امریکایانو دا زده کړل چې تر جنګ شروع کولو د جنګ
ختمول ډېر ګران کار دئ ».متحده ایاالت پوهېږي چې تر ابده پوري په افغانستان او سوریې کي نه سي پاته
کېدالی .اوس د دې وخت رارسېدلی دئ چې امریکا د راوتلو په اړه جدي فکر وکړي .
واشنګټن پوست د جنوري پر  ۱۰لیکي په داسي حال کي چې د افغان حکومت د جنګ او سولي په میدانونو کي
بوخت دئ ،اشرف غني په خپل حکومت کي پخواني سیاسي حریفان ور داخل کړي دي .امر هللا صالح په کابل کي
د جنایي ډلو د ځپلو وعدې کوي ،او هم وایي چې په وزارت کي به اصالحات راولي .اشرف غني دغه راز اسد هللا
خالد د دفاغ وزیر کړ ،او عمر داودزی ئې د سولي د عالي شورا رئیس وټاکی.
نیویارک ټایمز د جنوري پر  ۱۰لیکي د افغانستان په شمال کي د حکومتي ځواکونو او طالبانو تر مینځ جنګونه او
مرګ ژوبله زیاتېږي ،خو یوې خوا هم زیات پرمختګ نه دی کړئ .طالبانو د بلخ او شاوخوا والیاتو کي خپلو حملو
ته زور ورکړی دئ .ځیني حملې د هغو لویو الرو پر امتداد باندي سوي دي چې کابل او شمال سره وصلوي .په
مقابل کي ،امریکایي او افغان هوایي قواوو مرګانیو بمباریو ته مخه کړې ده ،او زیات طالب جنګیالي ئې وژلي دي .
ځیني افغان سیاستوال ادعا کوي چې روسیه او پاکستان د طالبانو سره مرسته کوي ،څو زیاتي سیمي الندي کړي،
او وروسته په مذاکراتو کي زیات امتیازات تر السه کړي .طالبانو په هرات او بادغیس کي هم خپلو بریدونو ته کش
ور کړی دئ ،او زیات شمېر امنیتي ځواکونه ئې وژلي دي .
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