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 ساعته سفر افغانستان ته 3۰:۲او اپي، لومړنۍ څد ټرمپ نا
 

ه ماسخوتن ناوخته په یوه ناڅاپي او نا اعالن شوي سفر مه نېټ۷د قوس میاشتې په د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 
ره ور سافغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د ده لیدلو په پار د بګرام هوایي اډې ته ورغلی او افغانستان ته راغی، 

 کتلي یې دي.
په داسې حال کې چې د امریکا لوی درستیز جنرال مارک مېلي، افغان ولسمشر غني، په افغانستان کې د ناټو ځواکونو 

والړ ؤو، سرتېرو ته په وینا کې ووېلې، له افغانستان قومندان جنرال مېلر او نور امریکایي چارواکي ي یې تر څنګ 
  څخه یې د وتلو پالن د تطبیق په حال کې دی خو په ډاګه یې نه کړه چې څومره سرتېري به له دغه هېواد څخه باسي.

خبرې وکړي او دوی دېته  چې طالبان غواړي له افغان حکومت او امریکا سره همدا راز ده د خبرو په مهال وویل،
هم قانع شوي چې اوربند وکړي خو ده ووېلې چې طالبان ډېره بده معامله او هوکړه غواړي خو دېته یې اشاره ونکړه 

موږ به تر هغه وخته پورې په افغانستان کې چې څه ډول بده هوکړه او معامله کول غواړي خو ده زیاته کړه چې 
او د سولې واقعي هوکړه وشي، ښاغلي ټرمپ همدا راز له ترهګرۍ سه کړو بریا تر الپاتې شو تر څو پورې چې 

 سره په مبارزه کې د افغان ځواکونو ستاینه وکړه او زیاته یې کړه د دوی کارنامو خورا متاثره کړی دی.
خبرې اترې له یو څه ځنډ چې د سولې  خپل لومړنی ناڅاپي سفر کوي،په داسې حال کې افغانستان ته  نوموړی

دي تر ټرمپ یوه شپه وړاندې د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلي  ېبیرته د نورمال حالت پر خوا روانروسته و
مبر ټد امریکا ولسمشر په داسې حال کې افغانستان ته ناڅاپي سفر کوي چې په تېره سپ .ؤوهم کابل ته رارسېدلی 

ناڅاپي توګه ودرولې. خو تېره اوونۍ د افغان حکومت میاشت کې یې له افغان طالبانو سره د سولې روانې خبرې په 
او د طالبانو ترمنځ د یو شمېر مهمو بندیانو له تبادلې وروسته اوس داسې ښکاري چې د سولې خبرې ښایي یو ځل 

بدل  کړل. په خوشيپه دې تبادله کې افغان حکومت د انس حقاني په ګډون درې تنه طالبان له خپله بنده  .بیا پیل شي
باوري  چې په پایله کې شته بې کې یې طالبانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه تنه بهرني استادان خوشي کړل.

 کمه، چې ورسره ممکن د سولې خبرې بیا پیل شي.
 

 :د ټرمپ سفر افغانستان ته
نیمې بجی ناڅاپي او نا اعالن شوی  د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ماښام دافغانستان په وخت د شپې اته

اړه ر په سفد  نوموړي د واد ته ستون شو،هېرته خپل بېساعتونو ځنډ وروسته  دوه نیمسفر افغانستان ته وکړ او له 
م وخت او په ک بیړهره ډېچی په  ؤو،سفر  رسمي غیرېد نوموړي سفر یو بېال بېل تحلیلونه کېدای شي درست وي 

یوازې کمپایني ګټه پورته کړي او د  او یوازېخه څدغه سفر  د ټرمپښاغلی امکان لري چې ره ډېکی پشپړ شو تر 
ت و په دې سره په دې اړه باندې د خپل ملڅانو سره ولمانځي تر شکرانې مراسم په افغانستان کې له خپلو مېشتو فوځی

ستان جګړه، د امریکا په تاریخ کې توجه ځانته را جلب کړي او بل ده له خپلو خلکو سره وعده کړې وه، چې د افغان
تر ټولو اوږده بهرنی جګړه ده ختموم، ده په خپلو خبرو کې وویل چې طالبان په افغانستان کې سوله غواړي او د 

 تیري به په افغانستان کېخپلو سرتېرو د کمېدو یادونه یې هم وکړه خو دا یې په ډاګه نه کړه چې څومره شمېر سر
مهور پر جپر مهال د خپل لومړني سفر ډونالډ ټرمپ چې د امریکا جمهور رئیس  لیکلي، زنیویارک ټایمپاتې شي، 

محمد اشرف غني باندې فشار راوړی، چې خپل داخلي مشکالت حل کړي او له طالبانو سره سولې ته د رسېدو رئیس 
ړه او اداري فساد ځپلې د افغانستان په ټپه وال همدارنګه دوی زیاتوي، چې .خپله همکاري زیاته کړيپه برخه کې 

 بهرنیو ګډونوالو خبریاالنو .اداره کیدای شي د طالبانو د تشدد په خالف د امریکا د بریالیتوب تر ټولو لوی خنډ وي
غني وه، هغه د  تېزهلهجه  ډونالډ ټرمپسره د خبرو په وخت، د  محمد اشرف غنيچې د جمهور رئیس  ،لیکلي دي

چې د هغه په دوهمه دوره کې داسې ډیر  کړي،په دې پوه  غني غوښتلشاید په دې سره ټرمپ څ تعریف ونکړ. هې
 شیان دي چې د لومړۍ ورځې نه ورته توجه نه ده شوې.
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 :د سولې په پروسه یې اغېزې
د ولسمشر ټرمپ دا سفر په داسې وخت کې تر سره کیږي، چې هم د سولې خبرو هڅې کېږي او هم د ځواکونو کمولو 

افغانستان ته د ټرمپ اول سفر دی او جنګي سیمې ته یې دویم سفر دی، تېر کال د کرېسمس  .ورسره مل دهخبره 
دا سفر داسې مهال کیږي چې کابو دری میاشتې وړاندې د وخت کې عراق ته تللی او دا ځل افغانستان ته راغی، 

نامې د نهایي خبره کوله، پرمختګ او د توافقپړاوه خبرې تر سره شوې او دواړو لوریو د  ۹ترمنځ طالبانو او امریکا 
دا خبرې د ټرمپ په یوه ټوېټ سره بندې  ،خو په دې پلمه چې طالبانو په یوه برید کې یو امریکایي سرتېری وژلی

موخه دا وه چې طالبانو پالوی او د افغان حکومت په مشری  سرتیري د وژل کېدو وه.شوې خو هغه وخت هم کیسه د 
ه شوې ده دا بنهایي نامه چې د امریکا او طالبانو تر منځ غني امریکا ته سفر کوي او دا کومه توافقبه محمد اشرف 
 خو هغه وخت ،خو دا چاره د طالبانو له لوري ردامضاء کیږي.  د درېیو واړو لوریو په شتون کېپه کېم ډېوېډ کې 

چې  ،او په نړېواله سطحه داسې معلومه شوهبندې شوې،  نو له همدې امله هغه مهال خبرې ،افغان حکومت منلې وه
چې بېرته له طالبانو سره خبرې پیل  شول،دوی مجبور له همدې امله د خبرو د بندېدو سبب خپله امریکایانو ؤو نو 

افغان سوله کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی کړي د باور جوړونې په موخه طالبانو پاکستان ته سفر وکړ او په 
له طالبانو سره یې وکتل خو د ناستو جزیات روښانه نشول، چې همدې ناستو دوام او سالم اباد ته راغی خلیل زاد هم ا

وخت نه د سولې د خبرو  ر سره کړه نو اوس له بل هرپیدا کړ او د باور جوړونې په موخه یې د بندیانو تبادله هم ت
اره یو ښه فرصت دی او د په خپلو خبرو کې هم پیل ته زمینه برابره شوې خپله د ټرمپ راتګ دا د خبرو د پیل لپ

 موږ کوښښ کړو چې له دوی سر نتیجې ته ورسیږو. طالبانو سره بیا خبرې پیل کړې دي،چې موږ له ، یادونه وکړه
 

 ؟دی هلېوال ټرمپ سولې راتلو ته
تر څو له ملت سره  ،م کال له ټاکنو مخکې له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي۲۰۲۰ټرمپ کوښښ کړي چې د 

دي چین اقتصا اوامریکا د شوې وعده پوره او د ده بیا ځل راتګ سپینې ماڼۍ ته یقني کړي او بل په اوس وخت کې 
ټو د په اروپا کې د نا، ستونزېد شمالي کوریا او ایران اټومي کېدل، په سوریه کې له ترکانو او روسانو سره ټکر، 

منځني ختیځ کې کړکېچن وضعیت، د ترکیې او روسیې نېږدې کېدل، د ه کېدل، شتون او نه شتون خبره خوله په خول
د ډیموکراتانو او  امریکا کېپه خپله دننه چین او هند ترمنځ د اړیکو تر هر بل وخت نه د اړیکو رغېدل او 

چې اوس کې دده پر وړاندې تر ټولو لوی مشکل دی او دی هڅه  ،ضاحیلو ترمنځ ستونزې او د ټرمپ استپاجمهوریت
افغانستان ته د سفر موخه د خپلو سرتېرو سره  .کړي چې د دویم ځل لپاره د امریکا واګې په خپل الس کې واخلي

لیدل ؤو او دا امریکا کې دود دی چې د دغه هېواد ولسمشر دې ورځو کې بهر کې خپلې پوځي اډو ته ځي، د خپلو 
نګ دې سفر یو څه نور پیغامونه څرتېرو سره ډوډۍ خوري، د دوی مننه کوي او قرباني یې ستایي. خو د دې ترس

په دې راتګ سره یې هغه هېوادونو ته دا وښودله چې موږ په افغانستان کې شته یو او هم له ځان سره لرل لومړی: 
د سر له موضوعاتو مو ده، چې په بیجېنګ کې د افغانستان موضوع هم تر اوسه پورې زموږ د لومړنیو او د مېز 

خپل ملت ته وښیي چې دی غواړي تر څو د افغانستان جګړه کېدونکې ناسته یې په دې سر بیخي بې معني کړه. دویم: 
دا اعالن یې بار بار کړی دی. درېیم:  نوره پای ته ورسیږي او د خپلو سرتېرو د کمېدو اعالن یې هم وکړ، چې

او داسې یې وښودله، چې دا ځل به خبرې خپل منزل ته رسیږي او په خبرو د پیل شین چراغ ورکړ طالبانو ته یې د 
ته ورته . دا او دېدې یې دا هم ورته ثابته کړه، چې زه ستاسو هېواد ته سفر کوم نو تاسو هم باید امریکا ته سفر وکړئ

ي او دا هم غواړي، چې د دوی له وتلو نور موضوعات، چې ټرمپ غواړي په افغانستان کې دا جګړه پای ته ورسو
وروسته د شوروي د وتلو تجربه تکرار نشي دا هم له وېرې نه که داسې وشي نو بیا به یې مخه نیول او کنټرول 

 ناشونی وي.
 

 :غرور او د غني کتنه له ټرمپ سره افغان
سره هغه وخت شریک شول، چې کله د ټرمپ الوتکه د بګرام په هوایي اډه کې  د ټرمپ د راتګ معلومات له ارګ

ناسته وکړه، له ارګ مېشتو یې غوښتنه وکړه، چې بګرام هوایي اډې ته تشریف راوړي بګرام د پروان والیت ولسوالي 
ره د س بره تائید او بګرام هوایي اډې ته یې د ټرمپده د افغانستان د پایتخت اړوند هم نه کیږي، ارګ مېشتو هم خ

دا برخه ځکه مهمه ده چې کله اوباما خپله واکمنۍ کې افغانستان ته راغی او بګرام کې لیدنې په موخه تشریف یووړ، 
د دوه هېوادونو  .یې سرتېرو سره ولیدل پخواني ولسمشر حامدکرزي ور سره ځکه ونه لیدل چې هغه کابل ته نه راغی

رمنځ د مشرانو لیدل یې د ځانګړو وضع شویو اصولو له مخې تر سره کیږي هغه، دا چې د یو هېواد جمهور رئیس ت
وروسته خپل  بل هېواد ته سفر کوي د خپل سفر موخه مخکې له مخکې له مقابل هېواد سره شریکوي د دوی له توافق

کور کې دننه ناست وي او ماته وایي چې زه  سفر پالن کوي خو دا، چې موږ داسې مهال خبریږو چې هغه زما په
وک چې دلته څراغلی یم ته راته راشه دا د دې ښکارندویي کوي، چې نه یوازې زموږ خاوره اشغال ده بلکې هغه 

، دا چې کرزي په خپل دور کې دا ګرانو سره ديزموږ پر سر باداري چلوي هغه په هر ډول تړلي خلک له اشغال
ونه لیدل ده هم کولی شوی خو په دې خاطر چې د ده راتګ تر پنځو نورو کلونو یقیني  توره وکړه چې ورسره یې

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 3 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

 

شي هر ډول معاملې ته اماده دی، چې د دې بیه دا خوار او په السو پښو تړلی ویاړلی ملت ورکوي چې تر یې 
 تاریخونه جوړ کړي خو د دې بې کفایته رهبرانو له السه له خاورو سره خاورې شوي دي.

 

 پایله
راغی، زموږ حکومت یې ولي په جریان کې نه دی کړی او بیا یې ولې زموږ جمهور دا چې ټرمپ ولې ناڅاپي 

خبره نشو کوالی  موږاوس په دې باندې  رئیس نظامي اډې ته د لیدنې په موخه غوښتی دا هغه څه دي، چې موږ
ګټه واخلو هغه دا چې امریکا نه ه فرصت ځکه هغه زموږ له کنترول وتلې خبره ده، دا چې څه ډول کوالی شو له شت

ان چې دوی باید له افغانست ،له بل هر وخت نه په افغانستان کې اوس سولې راتلو ته لېواله ده او شرایط داسې راغلي
لوېښت کلن ناورین د ختم په څافغان حکومت او طالبان له دې نه په خپل هېواد کې د  نو پکار ده، چې .نه ووځي

له سولې وېره لري او طالبان هم د سره  انوي هغه دا، چې شته حکومت د خپل شتون په خاطر له طالبموخه ګټه واخل
شته حکومت سره خبرې نه کوي چې په دې سره د افغان کشالې لپاره حل موندل سختوي او بهرنیان هېڅکله نه 

دواړه لوري باید سولې ته د غواړي، چې داسې سوله او حکومت راشي کومه څه چې افغانان غواړي. معنې ده، چې 
رسېدو په موخه یو څه له السه ورکړي او یو څه تر السه کړي نو په جګړه کې ښکېل ټول اړخونه باید له دې فرصت 
نه ګټه پورته کړي، که وګورو ټول دخیل اړخونه په هر لحاظ د بل د حمایې سره مخکې ځي نو چې حمایه کوي دي 

لسیزي  ۴چې موږ یې هره ورځ ژوندي مثالونه ګورو او خپل ملت وینو چې دا  نو حتما پالن هم هغه درته جوړوي،
د اور په لمبو کې سوځیږي. نو پکار ده، چې ټول دخیل اړخونه د په شخصي، ګوندي او سمتي ګټو پر ځای ملي ګټو 

 رسیږو.و ته اهمیت ورکړي او سولې ته دې کار وکړي چې انشاء هللا په پایله کې به یې مو تل پاتې سولې ته
 پای

 
 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

