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 1۱/۸۰/2۸1۲         خوشبونویده 
 

 فغانستان په اړه څه پریکړه وکړي؟سور سری ګټونکی به د ا
 

 پرانستي لیک ګڼ بحثونه را پارولي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرامپ ته د طالبانو
له رامنځته وي حکومت د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو او د امریکا په همکارۍ د ن

، د افغان حکومت او په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د شتون په وړاندې کېدو وروسته
که څه هم د طالبانو په دریځ کې کوم توپیر نه دی راغلې خو؛ آیا د طالبانو دا نوی 

 ؟ټرمپ په فکر اغیزه ولري او که نهد  لیک به د افغانستان په وړاندې
طالبان، ځیني سیاسي کارپوهان، وکیالن او چارواکي د هیواد د روانو ناخوالو ټوله 
پړه پر امریکې او ملګرو یې ورـ اچوي، او ادعا کوي چې امریکا د خپلو ګټو او 

ضور د ح پالنونو د تطبیق لپاره عمداً افغانستان او سیمه نا امنه کوي او په سیمه کې
 لپاره افغانستان نه پریږدي.

په دې وروستیو کې ان ځینو وکیالنو او چارواکو له مخالفینو سره د امریکا د مرستو 
 ثبتونه وړاندې کړي دي.

افغانستان ته د داعش جنګیالیو راتګ، په ورستیو کې د نا امنینو زیاتوالی، په ملکي 
رخو نیول او د دوی په جګړه ایزو تکتیکونو کې بدل والی او شدت تلفاتو کې زیاتوالی، د مخالفینو لخوا د ځینو ب

 مرتبطې پیښې بلل کیږي.
ښکاره ده چې پیاوړي هیوادونه په ځانګړې توګه زبر ځواک امریکا، د خپلو موخو او ګټو لپاره اوږد مهاله پالنونه 

 لري او د چارواکو بدلون د دې هیواد په سیاسي موخو کومه اغیزه نه کوي.
 

 !اوس خبره د ډونالډ ټرمپ دهخو 
 

څوک چې د لوبو په کولو او ګټلو کې ډېره تجربه لري، څوک چې د خلکو د توجه په جلبولو کې ښه شهرت لري او 
 هغه څوک چې د پیسو په ګتلو کې لوړ مهارت لري.

د دې هیواد د  له روسیې سره د ډنالډ ټرمپ د زوی له پټو خبرو او اړیکو نیولې، رسنیو سره د ده ناوړه چلند،
 ....یس لرې کول، د مکسیکو له ولسمشر سره جالبې ټلیفوني خبرې، سویلي کوریا ته ګواښونه اوئاستخباراتو د ر

 د ټرمپ د سیاسي پریکړو په اړه فکر کولو ته اړ کړم.
 ټرمپ ري ویلډ( کتاب کې مې ولوستل:د ټرامپ د سیاسي او شخصي ژوند )

، ټرمپ نه د راتلونکي په اړه مشخص لید درلود، نه پالن او نه یې هم په اړه فکر فد تکړه او بریالیېو کسان پر خال
 کاوه.

 ، او کله بل څه ویل.ټرمپ د یوې مسلې په اړه کله یو
ټرمپ د پریکړو پر مهال ډیر دقت نه کاوه او څه چې یې په زړه ښه لګېدل له سنجش پرته به یې اقدام کاوه، لس کاله 

است په اړه هیڅ خبر نه و، او کله چې به ورنه پوښتنه کېده چې آیا سیاست سره لیوالتیا لرې؟ نو وړانددې ټرمپ د سی
 ویل به یې چې: نه ، نه زه او سیاست هیڅ تړاو نه لرو.

ټرمپ چې د مجلو په لومړۍ پاڼه د خپل خپور شوي انځور څخه ډیر خوند اخیسته، د ټلویروني سالیو د بري تجربو 
 نې ماڼۍ رسولی دی.او وړتیاو تر سپی

 ، د دوی له ستونزو خبر یم اوزه د خلکو په منځ کې اوسېدلی یم تاسې په جریان کې یې چې ټرمپ په ځلونو ویلي:
 تر ډېره به د دوی په زړه پریکړې وکړم.

و په رهمدارنګه، د ځینو سروې ګانو له مخې ملکي امریکایان په افغانستان او نورو هیوادونو کې د دې هیواد د سرتی
شتون او اقتصادي مرستو نیوکې لري او له حکومته غواړي چې له دې هیوادونو سره مالي مرستې بندې کړي او 

 سرتیري دې ترې وویستل شي.
ټرمپ په خپلو ټاکنیزو سیالیو کې هم د سرتیرو په ویستلو او له نورو هیوادونو سره د مالي مرستو په کموالي ټینګار 

 کړی و .
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کې ده چې امریکایي سناتور لینډسي ګراهم افغانستان ته په خپل وروستي سفر کې د امریکایي سرتیرو  دا په داسې حال
 د شمېر په لوړ والي او د پوځي مرستو د زیاتوالي غوښتنه کړې ده.

 ځینو سناتورانو د افغانستان په اړه د امریکا اوسنۍ پالیسي ناکامه بللې او د تګالرې د بدلون غوښتنه یې کړې ده.
 او اوس طالبان له ټرمپ څخه غواړي چې له افغانستانه خپل سرتیري وباسي!

 ضدي سوداګر ټرمپ به د افغانستان په اړه څه پریکړه کوي؟ په غچ اخیستنې مشهور،
له ګواښونو به ویریږي، خپل سرتیري به وباسي او که په ضد به راځي نور سرتیري به لیږي او د طالبانو د طالبانو 

 د ځپلو لپاره به په پاکستان هم عملي فشارونه راوړي؟
 د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسۍ کې به نوښت راولي او که همدا معاملې به روانې وي؟

ګټونکی به د جورش بوش او باراک اوباما په څېر بایلونکی او غولونکی وي؛ او که د د تفریحي خپرونو دا پخوانی 
بې ګناه افغانانو د بې وخته وژنو مخه به نیسي، پاکستان به اصالح کوي، طالبان او داعشیان به ورکوي او افغان 

 حکومت سره به په رښتیني توګه همکاري کوي؟
صف مومند د ادعاو په آاب امپراطور صاحب استاد عطا محمد نور د وکیل د دې پوښتنو ځوابونه به محترم، عالي جن

 غبرګون کې ورکړي.
 پای
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