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 د امریکایي عسکرو وتل
 

امریکایي عسکر را  ۷۰۰۰میاشتو کي  لمړیوپه  ۲۰۱۹یس ټرمپ فیصله کړې ده چي له افغانستانه به د ئر جمهور
وباسي. د ټرمپ دې فیصلې نه یوازي په واشنګټن کي یوه غوغا جوړه کړې ده، بلکي په افغانستان کي ئې هم زیات 

یو دپلوماتیک شور او   المللي ټولنه کي سر بداله کړي دي. دغه راز، د ټرمپ همدې تصمیم په سیمه او بین خلګ
هنګامه ایجاده کړه. ځکه ویل کېږي چي ښاغلي ټرمپ د دې فیصلې په اړه د متحده ایاالتو له اتیالفي ملګرو سره 

  .بېخي بای پاس کړی دئ ئې د پخوا په څېرسپیدار خو -هیڅ سال مشوره نده کړې، او ارګ 
 

د ټرمپ همدا تصمیم باید د امریکا د داخلي سیاست په چوکاټ کي ارزیابي سي. ځکه په امریکا کي د جمهوري 
ریاست انتخابات راروان دي، او ټرمپ غواړي چي د بیا انتخابېدو لپاره داسي السته راوړني ولري چي خپل سر 

بیا رایه ورکړي. د عامه افکارو سروې  راضي کړي چي ده ته یو ځلسخته پلویان او نور عادي امریکایان پدې 
ښیي چي د افغانستان جنګ په عادي امریکایانو کي مالتړ نه لري، او اکثریت امریکایان غواړي چي نور امریکا په 

یس ئر بهر کي له نظامي مداخلو څخه الس واخلي، او دننه په ملک کي پر بیا آبادولو باندي تمرکز وکړي. جمهور
ټرمپ د امریکایانو همدا احساس او اندېښنه خورا ښه درک کړې ده. د امریکا د داخلي سیاست بل بارز اړخ دا دئ 
چي اکثره امریکایان د خارجي او بین المللي مسایلو په باب خورا کم معلومات لري، او چندان عالقه ور سره نه 

  .لري
 

د جنګ شوقیان یوازي د دفاع وزارت او د امریکا جنګي ماشین دا هم باید زیاته سي چي په امریکا کي د افغان 
دئ. خپله ټرمپ له اوله سره د افغان د جنګ مخالف وو، او دا جنګ ئې سراسر د امریکا په زیان تلقي کاوه. ټرمپ 

سبب دئ چي له سوریې څخه ئې د ټولو امریکایي  د عراق او سوریې له جنګونو سره هم سخت مخالف وو، او همدا
کرو د راایستلو امر صادر کړ. ټرمپ پخپله کابینه کي ټول هغه کسان برطرفه کړل چي د افغان د جنګ عس

اوږدول ئې غوښتل. د باب ووډوارډ د کتاب په قول ټرمپ مدام د سپیني ماڼۍ په مجلسونو کي د همدې جنګونو په 
  .خاطر پر امریکایي جنراالنو ملنډي وهي

 

نو یوه لویه فکري او تیوریکه اشتباه دا ده چي هغوی د امریکا داخلي سیاست او په همدې لړ کي، د افغان مبصری
له پامه غورځوي. د هغوی دا جدي میس د هغوی تبصرې ور بې خونده او سطحي کوي. باید زیاته  غوښتني کامالً 

 ي، او عموماً سي چي د امریکا داخلي سیاست او غوښتني مدام د واشنګټن پر خارجي سیاست باندي ټاکونکی اثر لر
 ً دا عمده ټکي له پامه  داخلي شرایط پر خارجي ضرورتونو باندي چربي کوي، خو متاسفانه افغان کارپوهان عموما

  .غورځوي
 

لدې مقدماتي خبرو څخه راپس، د ټرمپ د دې مهمي فیصلې په برخه کي عکس العملونه او نظریات باید پر دوو 
  .برخو ووېشو

 

ره خلګو استدالل دا دئ چي د ټرمپ دا فیصله به د سولي د پروسې سره ال مرسته د ټرمپ لدې امر سره د همنظ
 ً خپل نظامي اشغال ختم کړي. د ټرمپ دا تصمیم به طالبان   غواړي چي په افغانستان کي وکړي. ځکه امریکا واقعا

مرسته وکړي، او دېته وهڅوي چي په مذاکراتو کي ال جدیت وښیي. ځکه د ټرمپ دا تصمیم به د اعتماد سازي سره 
 .د سولي د مذاکراتو د ال ښه کېدو لپاره به یو عمده محرک سي

 

د ټرمپ دا فیصله به د کابل پر حکومت او جنګساالرانو باندي فشار زیات کړي چي واقعي سولي ته   دغه راز،
نور د سولي په  سپیدار به مجبوره کړي چي -غاړه کښېږدي، او نور پر امریکا باندي دایمي تکیه ختمه کړي. ارګ 

 .الره کي عمدا خنډونه ایجاد نه کړي
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د موافق کمپ نظر دا هم دئ چي د امریکا او طالبانو تر مینځ د ابوظبی مذاکراتو د ټرمپ پر همدې فیصلې باندي 
په بل عبارت، ښایي امریکایان او طالبان د ابوظبی په مذاکراتو کي یوې عمومي فیصلې ته سره   ئې مهم اثر الره.

ېدلي وي، او ټرمپ غواړي چي طالبانو ته دا وښیي چي امریکا په افغانستان کي د دایمي پاته کېدو خیال نه رس
لري، او سیاسي مصالحه غواړي. همدا وجه ده چي خلیلزاد په خپلو تازه مرکو کي بار بار ویلي دي چي امریکا د 

  .دایمي نظامي اډو په لټه کي نه ده
 

ه به دا وي چي دا کار د یوې ښا هم ده چي هسي هم امریکا له افغانستانه وځي، نو د موافق کمپ بله مفکوره د
ې په جریان کي وسي. د امریکا تر بشپړ خروج مخکي، یو عمومي اور بند اعالم سي. یو موقتي قفعمومي موا

  .او د شفاف انتخاباتو لپاره زمینه برابره سي  حکومت جوړ سي،
 

مخالفان وایي چي دا به د خبرو پر جریان باندي منفي اثر ولري. طالبان به وهڅوي چي خو د ټرمپ د دې امر 
زیات امتیازات وغواړي، او صرف دېته به انتظار وباسي چي امریکا له افغانستانه پای پاکه ووځي. د مخالف کمپ 

که که چیري د سپیني کسان، دغه راز، وایي چي د ټرمپ دا اعالن به د خلیلزاد موقف سخت ور کمزوری کړي. ځ
او هغه   ماڼۍ همدا فیصله د خلیلزاد سره په سال مشوره نه وي سوې، بیا نو دا امر د خلیلزاد الس کمزوری کوي،

  .واقعا سنفه وي
 

عبدهللا حکومت نور هم کمزوری او ووېشي. له مرکزه به  -په مخالف کمپ کي بله مفکوره دا ده چي دا به د غني 
کابل حکومت د امنیتي قواوو مورال به ال تضعیف سي. او د کابل رژیم په ټول جوړښت کي  فرار ال زیات سي. د

 .څوک د ځان د بچولو په غم کي سي به د مقاومت، اتحاد، او مجادلې روحیه ختمه سي، په اصطالح هر
 

سولي لپاره یو  ایستلو له فیصلې څخه حمایت کوي، او دا کار د خو ګرداب له افغانستانه د امریکایي عسکرو د را
مثبت ګام ګڼي. موږ پر دې باندي ټینګار کوو چي امریکا باید له افغانستانه د یوې عمومي موافقې په نتیجه کي 

  .خپل دپلوماتیک او عادي روابط وساتي کي د افغانستان له مشروع حکومت سره راتلونکیراووځي، او په 
 

  کوي چي د ښاغلي ټرمپ لدې تصمیم څخه تود هر کلی وکړي، موږ پر ټولو سوله پالو افغانانو باندي ږغ  دغه راز،
او هغه دېته وهڅوي چي د افغانستان عبث جنګ د تفاهم او مصالحې له الري ژر تر ژره ختم کړي، او د افغانستان 

پرانزي. ځکه موږ   او متحده ایاالتو په روابطو کي یو نوی او رغنده فصل د متقابل احترام او همکاري پر اساس
دې باور یو چي نظامي اشغال د افغانانو له مزاج او روحیې سره په ټکر دئ، او د امریکا نظامي موجودیت په پ

 .پوره اشغال بدل سوی دئ
 

کالو په جریان کي د جهان د دوو سترو  ۴۰له بده مرغه افغانستان یو له هغو نادرو ملکونو څخه کي چي د تېرو 
د افغان ملت په ضرر تمام سوی دئ. اوس د دې وخت رارسېدلی دئ چي  طاقتونو لخوا اشغال سو، او هر اشغال

برخلیک د ټاکلو په برخه کي مستقل او  افغانان لدې دوو اشغالونو څخه د عبرت درس واخلي، او د خپل سیاسي
 .وطنپاله ګامونه واخلي

 

زیرکتیا وخت راسېدلي دئ. او د منظم او افغانانو لپاره د اتحاد او سیاسي  باالخره، دا خبره هم باید یاده سي چي د
منسجم سیاسي کار ضرورت تر بل هر وخت زیات سوی دئ. نو لهذا، راځئ چي د وطن او ځان د نجات لپاره په 

پر ملي ګټو باندي همنظره سو، او یوه داسي  ګډه کار وکړو. راځئ چي فرعي موضوعات خوشي وکړو، او د هیواد
  .موږ د آینده نسلونو د افتخار او کامیابۍ سبب وګرځيالره انتخاب کړو چي زموږ او ز

 
 پای
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