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واحد فقیري

حرفوي مزدور عسکر
او
افغانستان
ویل کېږي چي جمهورریس ټرمپ به ډېر ژر د افغانستان لپاره خپله ستراتیژي اعالن کړي .په امریکا کي اکثره
بېطرفه سیاسي مبصرین باور لري چي د ټرمپ په ستراتیژي کي کوم خاص نوی شی نسته .یوه امریکایي لیکوال
خپلي مقالې ته دا عنوان غوره کړی وو:
«زاړه شراب په نوي بوتل کي».
زه خپله هم پدې عقیده یم چي د ټرمپ استراتیژي د افغانستان په مورده کي کومه خاصه نوې خبره نه لري.
مګر زه پدې باور هم یم چي د ټرمپ په ستراتیژي کي به درې ټکي ډېر عمده وي:

اول:
بارز ټکی به دا وي چي د افغانستان د موضوع سره به څه سمیه ایز برخورد وسي .مانا دا چي پر پاکستان باندي به
فشار زیات سي .همدااوس هم د امریکا او پاکستان روابط مخ پر خرابېدو دي .او واشنګټن ته د هند د صدراعظم
ښاغلي موډي وروستی سفر د پاکستان لپاره ډېر ګران تمام سو.
پدې مهم مالقات کي امریکا او هند د پاکستان پر ضد یو څرګند ګډ موقف غوره کړ ،پاکستان ته یې د تروریزم د
حمایت له کبله خبرداری ورکړی .په پاکستان کي یې مېشته کشمیري او نور افراطیان د ترورستانو په لیست کي
شامل کړل .د ټرمپ او موډي دغو اقدامونو پاکستان سخت وارخطا کړ.

دویم:
د امریکا د دفاع وزارت به د افغانستان په جنګ کي اصلي رول ولري .مانا جنراالن ،جنګي تاجران ،جنګي شرکتونه
به د افغان جنګ چلوي .ځکه ټرمپ د پنتګان جنراالنو ته د افغانستان په مورد کي عام و تام اختیارات ورکړي دي.
ښاغلی ټ رمپ د افغانستان د جنګ سره دونه بې عالقې دی چي پرون یې په سپینه ماڼۍ کي ویلي ول« :زه غواړم
چي پدې خبري ځان خبر کړم چي موږ ولي په افغانستان کي  ۱۷کاله پاته سوي یو».

دریم:
ښایي د افغانستان نظامي اړخ کامال مزدور حرفوي عسکرو ته وسپارل سي .ویل کېږي چي د ټرمپ زوم ښاغلی
کوشنر پدې کار اخته دی .د امریکا د دې زړو استعماري چال بل زورور لوبغاړی ښاغلي پرېنس دی .پرېنس د بالک
واټر د کمپنۍ مشر وو .د امریکا غټ جنګي تاجر دی .د امریکا په سویه شتمن شخص دی .خور ئې همدا اوس د
ټرمپ په حکومت کي د معارف وزیره ده.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ښاغلی پرېنس څه وخت مخکي د امریکا په مشهور اخبار (وال سټریټ ژورنال) کي خپله نظریه خپره کړې وه .هغه
باور لري چي د افغانستان جنګ باید مزدور حرفوي عسکر سوق او اداره کړي .پرېنس لیکي ول چي په افغانستان
کي باید یو امریکایي ویسرای وټاکل سي .دا ویسرای ټوټال اخیتارات او صالحیتونه ولري.
پرېنس عقیده لري چي په افغانستان کي باید د انګریزانو زړو استعماري سیاست پلی سي .حرفوي نظامي مربیان ژر
ژر تغییر او تبدیل نه سي .هر حرفوي افسر ته د ورځي  ۶۰۰ډالره معاش ورکړه سي .پرېنس غواړي چي د امریکا
د پوځ پر ځای مزدور حرفوي امریکایي او اروپایي جنګیاالن استخدام کړي ،څو افغانان د هغوی تر مشرۍ الندي
جنګ ته دوام ورکړي.
البته دا هم باید وویل سي چي په افغانستان کي امریکا د پرېنس نظریه له پخوا څخه په محدود شکل عملي کړې ده .د
اربکیانو تشکیل ،د شخصي امینتي کمپینو تمویل او تقویه ،د شخصي او مافیایي ملیشاوو مالي کومک له څو کاله
راهیسي امریکا په افغانستان کي عملي کړی دی .خو اوس پرېنس غواړي چي د افغانستان جنګ کامال تجارتي
کړي.
د پرېنس نظریه په سپیني مانۍ کي زورور پلویان لري .او د امریکا د دفاع وزارت هم تر اوسه پوري کوم خاص
څرګند مخالفت نه دی ښودلی .پرېنس خپله مفکوره د پنتګان سره شریکه کړې ده.
پای

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

