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 د افغانستان په اړه

 

 ېد ټرمپ حېرانونکې او هیښونکې څرګندون
 

 
  ؟يپه افغانسان کې جګړې ته راوبل ټرمپ چا او څه شي مجبور کړ چې روسیه، پاکستان او هندوستان

په داسې حال کې چې د افغان سولې په اړ ه د امریکا متحده ایاالتو او افغان حکومت هڅې تر بل هر وخت ګړندۍ 
اتحاد د تجاوز په اړه حیرانوونکي څرګندونې کړي.  يشورو د شوي؛ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر افغانستان

ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره بللی دی. ټرمپ د  ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان د شوروي یرغل په حقه او د
چهارشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې وویل د شوروي پخواني اتحاد ځواکونه ځکه افغانستان ته والړل چې د 

باید په  –هند، پاکستان او روسیه  –ترهګرو مخه ونیسي. امریکایي ولسمشر دغه راز وویل چې دسیمې هیوادونه 
  .ترهګرۍ په ضد وجنګیږي، نه امریکاافغانستان کې د 

د هندوستان په مرستو هم  ېی ېډونالډ ټرمپ نه یواځې په افغانستان د شوروي یرغل توجیه کړی بلکې په افغانستان ک
ول ریشخند وهلی دی. ولسمشر ټرمپ په خپلو خبرو کې د هند پر صدراعظم نرېندرا مودي د هغه څه په خاطر یو ډ

ټرمپ ویلي، مودي تل را ته دا خبره کوي چې  .ړان کې یې یو کتابتون جوړ کړی هم انتقاد وکچې وایي، په افغانست
یې زموږ د پنځو ساعتونو  یې څومره دی؟ ارزښتپوهېږئ چې ارزښت .یده په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړ

یارغونې په برخه کې تر کال راهیسې د ب ۲۰۰۱ دا په داسې حال کې ده چې هند په افغانستان کې له .یمصرف د
  .اوسه درې میلیارده ډالره لګولي دي

خو اساسي پوښتنه اوس دا ده چې ټرمپ چا او څه شي مجبور کړ چې روسیه، پاکستان او هندوستان په افغانسان کې 
  ؟جګړې ته راوبلي

 :څرګندونې وکړي څو دلیلونه شته چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې اړ کړی څو د افغانستان په اړه یادې
 

  :لته په لوړ قیمته تمامېد امریکا د افغانستان جګړه لومړی؛
 

د  ېنو له دې امله چ د سیاسي پر ځای له تجاري اړخه څیړي هټرمپ یو سوداګر دی او هره مسال نالډوډدا چې 
یکا نور د افغانستان ول امرته په ډېر لوړ قیمت تمامه شوې ده؛ ډونالډ ټرمپ اړ شوی چې په یو ډرافغانستان جګړه و

له جنګه وباسي او پر ځای یې پاکستان، هندوستان او روسیه د امریکا تشه ډکه کړي. که څه هم د امریکا حکومت له 
افغانستانه د امریکایې سرتېرو د وتلو راپورونه رد کړي دي؛ خو د ټرمپ له وروستیو څرګندونو ښکاري چې امریکا 

   باسي او ځای یې نورو هیوادونو ته پریږدي.ښایې د افغانستان له جګړې ځان او
 

  :لد افغان جګړې د پای لپاره پاکستان ته امتیاز ورکو دویم؛
 

دا چې د افغانستان په جګړه کې امریکا د مالي زیان تر څنګ د سر زیان هم کړی دی او نور په امریکا کې دا ذهنیت 
و اوس له پاکستان سره په چنو وهلو بوخته ده. امریکا خلکو ته پیدا شوی چې دافغانستان جګړه باید پایته ورسوي ن

له پاکستان غوښتي چې د افغانستان د جګړې د پای لپاره پر طالبانو فشار واچوي چې افغان حکومت سره خبرو ته 
حاضر شي خو پاکستان بیا د امریکا خوږه ګوته پیدا کړې او ترې د زیات امتیاز غوښتنه کوي. پاکستان د افغان 

ي ومخنی د پای په بدل کې له امریکا څخه هم نغدي امتیاز غواړي او هم په افغانستان کې د هندوستان د نفوذ جګړې د
  .يغوښتنه کو
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له یوې خوا که هندوستان د چین په مقابل کې د امریکا یو ښه نیږدې اقتصادي دوست دی له بله پلوه امریکا پاکستان 
ې ورسره مرسته وکړي. اوس د دې لپاره چې امریکا د افغانستان جګړه ته اړ ده چې د افغانستان د جګړې په پای ک

دا چې ټرمپ په افغانستان کې د هندوستان  .يوکپایته ورسوي او له دغه هیواده په ښه نوم وځي؛ پاکستان ته امتیاز ور
ورکولو قایله  لخوا د کتاب خانې په جوړولو ریشخند وهلی؛ همدا په ډاګه کوي چې امریکا پاکستان ته پر امتیاز

   .پریږدي هب ياو د هندوستان دوست يبه پاکستان ته لومړیتوب ورکو او داسې ښکاري چې امریکا ېشو
 

 :هکمپاین وعده پوره کول او راتلونکو ټاکنو کې د بیا بریا تم د خپل د درېیم؛
 

لسمشریزي ټاکنو د کمپاین ډونالډ ټرمپ داسې سیاستمدار دی چې په امریکا کې دننه یې هم مخالفین ډیر دي. دې د و
پر مهال خپلو خلکو ته د لویې امریکا او پر خپل ځان متکي امریکا شعار ورکاوه. په خپلو څو بیانیو کې یې هم ویلي 
چې دی به د دې پر ځای چې په نورو هیوادونو کې امریکا ښکېله کړي؛ په خپله د لویې امریکا لپاره کار کوي. اوس 

ه خپله دغه کمپایني وعده پوره او د امریکا په راتلونکو ټاکنو خپله بریا ممکنه کړي؛ له ددې لپاره چې له خلکو سر
افغانستانه د امریکایې سرتیو په وتلو غږیږي. دا چې په وروستیو څرګندونو کې یې له روسیې، پاکستان او هندوستان 

  .غوښتي چې په افغانستان کې ښکېل شي؛ د همدغې موضوع څرګندونه کوي
 

 پای

mailto:maqalat@afghan-german.de

