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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

  ۲3/۰۸/۲۰1۷         واحد فقیري 
 

 افغانس تان او د ټرمپ نوې سرتاتژیي

 

 

مجهورریس ټرمپ د دوشبنې په ش په د خپيل نوي سرتاتژیي د معريف کولو په ترڅ يک وویل: د افغانس تان جنګ د امریاک په اترخی يک 

  اوږده جګړه ده، او دی پوهېږي چي د افغان الجنې امریاکاین ستړي او انامیده کړي دي.

 

هغه د خپيل نوي سرتاتژیي پنځه اسايس اډانې دايس ترشحی کړې: اول، نور به په افغانس تان يک د امریاکيي عسکرو د پاته کېدو 

غانس تان يک د خپلو اهدافو د الس ته راوړلو لپاره د خپل ټول نظايم لپاره کوم ټایک تقس می اوقات اعالم نه يس. دومه، امریاک به په اف

طاقت څخه اکر واخيل. درېمی، امریاک به هل پاکس تان رسه حساب او کتاب کوي، او د پاکس تان دوه خمي به نور نه زمغي. څلرم، هند 

« ټروریس تانو»پنځم، امریاکيي عسکر به د  به د افغانس تان په س یايس ثبات او اقتصادي انکشاف يک فعاهل ونډه اخيل. او ابالخره

  رسه د جنګ کولو لپاره عام و اتم اختیارات ولري.

 

د متحده اایالت مجهورریس وویل: په اول رس يک زما فکر او ابطن راته ویل چي هل افغانس تانه ابید امریاکيي عسکر راوابمس، مګر په 

راوروس ته دې نتیجې ته ورس ېدم چي دا جنګ ابید وګټوو، او د عراق  س پینه ماڼۍ  يک د خپلو سالاکرانو رسه تر اوږدو مشورو

اشتباه ابید تکرار نه کړو. هغه وویل موږ ابید دايس رشایط اجیاد نه کړو چي په افغانس تان يک یو کرت بیا س یايس خال تشکیهل 

  يس، او افراطیان وتوانېږي چي یو ځل بیا خپيل اډې او د ټرینګ مرکزونه جوړ کړي.

 

نه  خميک هل خميک رسه مس تصممی نیول کېږي. د عسکرو د زایتولو او مکولو تقس می اوقات او اترخیونه به وټرمپ وویل: نور به د رشایط

اعالمېږي. امریاکيي قومنداانن به د جنګ په میدانونو يک پوره صالحیت لري چي څرنګه وسلې واکروي. لنډه دا چي په اصطالح 

امریاکيي  ۴۰۰۰مپ  د قریب ټر   فیصلې کوي.خپهل د جنګ د ورځين مسایلو په ابب به هغوی  جرنالان به جنګ چلوي. او

  عسکرو د اس تولو صالحیت د دفاع وزارت ته ورکړ.

 

معین نه لري، او دلې وروس ته به د امریاک مرس يت د « س پنی چیک»خو ټرمپ دا مه وویل چي د امریاک دا فیصهل د اکبل رژمی ته د 

  تعهد او پرخمتګ رسه تړاو لري.افغان حکومت د 

 

هغه زایته کړه چي   پراګامتیک وي نه ایدایلیسټیک.  ټرمپ پخپيل وینا يک وویل: دلې پس به د ده بر خورد هل افغانس تان رسه

ر اکروابر خويش کړي، او یوازي به تروریس تان وژين. ښاغيل ټرمپ په دې نطق يک پ« ملتونو د جوړولو»امریاک به دلې وروس ته د 
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 3تر ۲ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پته ښت تاسو همکارۍ تهنپه 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

 

دې ټيک څو ځایه ټینګار وکړ چي نور به امریاک خپهل س یايس طریقه او دمیوکرايس پر نورو خلګو ابندي نه تپۍي، او دلې وروس ته به 

  د امریاک خاريج س یاست پر صاف رایلزیم ابندي راڅريخ.

 

 هند او پاکس تان:

 

هیوادونو څخه مرس ته و ه منطقه يک به هل ګاونډوري، او پمجهورریس ټرمپ وویل چي نور به د افغانس تان مسلې ته س میه ایز ګ

وغواړي. د ټرمپ په وینا يک یو مثبت ټکی دا وو چي پاکس تان ته یو څرګند پیغام موجود وو. هغه وویل چي متحده اایالت به دلې 

ازي په خپل ملن يک سايت. راوروس ته په پاکس تان يک د افراطیانو پټنځایونه او اډې و نه زمغي. هغه وویل پاکس تان د بلوا او فتنې اس ت

  هغه زایته کړه چي امریاک به نور په پاکس تان يک د تروریس تانو د پټنځایونو په ابره يک سکوت و نه کړي.

 

هغه وویل: موږ پاکس تان ته په بیلوهناوو ډالرو مرس ته ورکوو، خو په عنی زمان يک پاکس تان هغو تروریس تانو ته پناه ورکوي چي 

  ي. پاکس تان هرومرو ابید دا پالیيس خويش کړي، او مسدس يت ئې ابید خويش کړي.زموږ رسه الان جنګېږ 

 

ټرمپ پخپهل وینا يک پر هند ابندي ږغ وکړ چي د دې سرتاتژیي په اکمیابه کولو يک مرس ته وررسه وکړي. او دغه راز ئې هند دېته مه 

  د افغانس تان په مسایلو يک زایت دخیل يس.وهڅوی چي د افغانس تان په بیاودانولو يک زایيت اقتصادي مرس يت وکړي. 

 

 د طالبانو رسه مذاکرات:

 

مجهورریس ټرمپ په خپهل وینا يک د طالبانو رسه د سويل د خربو الره خالصه پرېښوده. هغه وویل: تر ښه نظايم پرخمتګ وروس ته 

 به د طالبانو د ځینو ډلو رسه س یايس روغه جوړه ويس.

 

اوروس ته، د متحده اایالتو خارجه وزیر په یوې اعالمیۍې يک وویل: موږ د افغان حکومت او د ټرمپ هل وینې څخه مسدس يت ر 

طالبانو تر مینځ د قید او رشطه پرته د مذاکراتو مالتړ کوو. موږ پر خپلو ټولو بنی املليل ملګرو په تېره بیا په س میه يک پر خپلو 

   زموږ رسه ګډ اکر او مرس ته وکړي.دوس تانو ابندي ږغ کوو چي د افغانس تان د سويل په پروسه يک

 

 نیتجه:
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 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پته ښت تاسو همکارۍ تهنپه 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

 

د مجهورریس ټرمپ دا وینا تقریبا د ښاغيل اوابما د سرتایژتي اکپۍي ده. رصف په لکامتو او عباراتو يک څه توپری راغیل دی. که چریي 

الت د نن په څېر دوام ولري. امریاک د طالبانو رسه مسدس يت مذاکرات رشوع نه کړي، نو د ټرمپ په اوهل دوره يک به د افغانس تان حا

  خو که چریي د سويل خربي پیل يس، بیا نو اوس ن  س یايس حماس به اکمال بدلېږي.

 

څرنګه چي د افغانس تان جنګ ټرمپ ته مریاث رس ېدیل دی، نو بنا هیهل دا ده چي ټرمپ د سويل او مذاکرات الره غوره کړي، او 

  د افغانس تان جنګ خمت کړي.

 

ټرمپ ابر ابر اعرتاف کړی دی چي د افغانس تان جګړه یو عبث جنګ دی، او اوږدول ئې د افغانس تان او  لکه څنګه چي ښاغيل

  لپاره خشصا خپهل دخیل يس، حل امریاک په مشول د ټويل س میي په زاین دی. نو بنا هیهل ده چي ښاغيل ټرمپ د افغانس تان س یايس

مسدس يت د طالبانو او نورو خمالفانو رسه د ملګرو ملتونو تر نظارت   ايک.او د دې کشالې د حل لپاره یو غښ تیل دپلوماتیک ټمی وټ

  الندي معويم د سويل خربي رشوع کړي. او د امریاک اوږد جنګ پخپهل دوره يک خمت کړي.

 

 والسالم
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