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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
 

 

 ۱۲/۱۱/۲۰۱۶          خوشحال آصفي
 

 رمپ؛ پاکستان ته د خطر زنګت
 

په داسې حال کې چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټاکنیزو کمپاینونو په لړ کې په د پاکستان خالف سختې 
او توندې څرګندونې کولې؛ اوس د ولسمشرۍ څوکۍ ته د نوموړي له رسیدو سره سم له پاکستانه هم وار و پار خطا 

ستان ته سخت تمام شي نو یاد هېواد سر له همدا اوسه دی. داسې معلومیږي چې واک ته د ډونالډ ټرمپ رسېدل به پاک
هڅې پیل کړې، چې ټرمپ ته نیږدې شي. پاکستان اوس د دې لپاره چې د امریکا نوی ولسمشر ټرمپ هم له خپل 
مکارتوب او مداریتوب الندې راولي یا یې کم تر کمه له خطره ځان وژغوري؛ ورته سیاسي چرخه نیسي. اوس 

ړي د امریکا له نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د شریکو ګټو پر بنسټ والړې ښې اړیکې ولري پاکستان ویلي ، غوا
او په ګډه له ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس ذکریا ویلي، چې 

ېرې مهمې دي. ذکریا ټینګار کړی، په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او پاکستان اړیکې ډ
 .چې په ځینو مسایلو د دواړو هېوادونو ترمنځ اختالفات موجود دي، خو ښایي ژر حل شي

 

د امریکا د نوي ولسمشر په توګه واک ته د ډونالډ ټرمپ رسیدل د پاکستان لپاره ستر سرخوږی جوړولی شي. ځکه 
ومړیتوب ورکوي. که څه هم په وروستیو کې د پاکستان او ټرمپ هغه شخص دی چې د دیپلوماسۍ په پرتله زور ته ل

امریکا اړیکې ترینګلې شوې وې خو د ټرمپ په راتګ سره به په پاکستان نور هم فشار زیات شي. مخکې له دې چې 
ډونالډ ټرمپ ولسمشرۍ څوکۍ ته ورسیږي؛ نوموړي د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال پاکستان د ترهګرو په مالتړ تورن 

دی، ټرمپ همداراز ویلي چې پر پاکستان به خپلې نظامي او مالي مرستې بندې کړي، له دې نه پرته بله خطرناکه کړی 
خبره یې دا کړې وه چې له پاکستانه به اټومې وسلې له دې امله واخلي چې پاکستان کې ترهګر پټن ځایونه لري او 

 .همدې امله باید د پاکستان اټومي وسله خنثی کړلی شي امکان لري چې دغو وسلو ته یې السرسی وشي. نوموړي ویلي له
 

د ټرمپ له ولسمشرۍ نه افغانستان هم غیر مستقیم ګټه پورته کولی شي. په دې معنا چې په امریکا کې د نویو ټاکنو 
په پایله کې ډونالډ ټرمپ په کانګرس او سنا مجلسونو کې ګڼې څوکۍ ګټلې دي. په دغه دواړو مجلسونو کې د ډیرو 
څوکیو ګټل؛ ټرمپ په دې توانولی شي چې د امریکا عمومي سیاست او ستراتیژۍ ته بدلون ورکړي. لکه څنګه چې 
د امریکا په سنا او کانګرس کې جمهوري غوښتونکي له وړاندې نه پاکستان سره د امریکا په مرستو نیوکې کولې نو 

پاکستان د امریکا د فشار د زیاتیدو المل شي.  اوس چې یي ډیری څوکۍ ترالسه کړي دي نو دا کار کولی شي چې پر
پاکستان به له ټرمپ څخه د ویرې چې د پاکستان اټومې وسلې ته یې هم ګواښ کړی دی؛ د ترهګرو له مالتړه الس 
واخلي او طالبان به بې سرنوشته پاتې شي. پر پاکستان د امریکا فشار ممکن له روسیې او سره د پاکستان د نیږدې 

ي خو روسیې ته له پاکستانه د امریکا دوستي ډیر ارزښت لري او د دغو اړیکو له پاللو لپاره ټرمپ له کیدو سبب ش
 .وړاندې نه ویلي چې له روسیې سره به ښې اړیکې وپالي

 

په ورته مهال د ټرمپ په ولسمشر کیدو سره د امریکا په ستراتیژۍ کې احتمالي بدلون کولی شي د افغانستان په جګړې 
ولري. ټرمپ لکه څنګه چې له وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د زرګونو امریکایانو د وینو له بهېدو او هم اغیز 

د ملیاردونو ډالرو له مصرفېدو سره سره د افغانستان وضعیت ښه شوی نه دی؛ نو ډیر احتمال ددې شته چې له 
کې وسله طالبانو هم د سولې لپاره لومړنی شرط له افغانستانه په تدریجي ډول د ناټو ځواکونه اوباسي او په افغانستان 

افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل یاد کړي دي. د ټرمپ له پالیسۍ داسې معلومیږي چې امریکا نه غواړي نور په نورو 
هیوادونو کې پوځي حضور ولري. ځکه ټرمپ له وړاندې نه ویلي چې د امریکا ولسمشر باید د امریکا ولسمشر وي، 

 .چې د نړۍ ولسمشر نه دا
 

 پای
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