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 11/1۰/۲۰1۸             واحد فقیری
 

 ډار: ټرمپ په سپینه ماڼۍ کي
 د کتاب کره کتنه

 

رئیس ټرمپ په باره  ، د امریکا مشهور تحقیقاتي ژورنالیسټ، باب ووډوارډ، د جمهورکي قریب یوه میاشت مخکي
کي خپل دقیق کتاب خپور کړ. د ښاغلي باب ووډوارډ کتاب سمدستي په امریکا او جهان کي یوه غوغا جوړه کړه، او 
د ټرمپ او د هغه د پلویانو قهر ئې راوپاروی. لیکوال کاږي چي د دې کتاب د لیکلو په جریان کي ئې د سلهاوو عالي 

کړي دي، او اکثرو همدې مامورین د ټرمپ په حکومت کي مهم او حساس  رتبه امریکایي چارواکو سره مصاحبې
پوسټونه اشغال کړي دي. باید زیاته کړم چي دا لیکنه یوازي د افغانستان پر مسایلو باندي راڅرخي، او د کتاب له 

  نورو مهمو برخو سره تماس نه نیسي. 
 

چي هغه د جمهوري ریاست د انتخاباتو په جریان  رئیس ټرمپ هغه نقل قول راخیستی دئ د کتاب لیکوال د جمهور
که څه هم زه نه غواړم چي دا کلمه استعمال کړم، »کي باب ووډوارډ ته اظهار کړی وو. ټرمپ لیکوال ته ویلي ول،

  «ډار ایجاول دئ. —خو واقعي قدرت 
 

ر ام په افغانستان کي د امریکا پباب ووډوارډ لیکي کلونه کلونه ټرمپ د افغانستان د جنګ یو مهم نقاد وو. هغه به مد
کي، ټرمپ د افغانستان د جنګ پر خالف په  ۲۰11مداخلې باندي انتقادونه کول، او حتی ریشخند ئې پرې واهه. په 

  ټویټر کي په پېخر انتقادونه شروع کړل.
 

نه پوهېږو چي هلته  افغانستان یوه کامله فاجعه ده. موږ پدې»هغه په یوه ټویټ کي لیکي ول، په مارچ کي، ۲۰1۲د 
کي، ټرمپ په بل ټویټ  ۲۰1۳په « څه کوو. هغوی، )افغانان( د نورو شیانو تر څنګ، موږ په سپینه ورځ شکوي.

راځئ چي له افغانستانه راووځو. زموږ عسکر هغه افغان را وژني چي موږ تمرینات ورکوو. موږ »کي لیکي ول،
موږ حکومت دونه احمق »د ټرمپ بل ټویټ وایي،« ریکا آباده کړو.هلته په میلیارډو ډالره خاوري کوو. راځئ چي ام

په بل ټویټ  «دئ چي په افغانستان کي په ملیارډو ډالره ضایع کوي، او کله نا کله همدا پیسې ترورئیسټانو ته رسېږي.
ي نستان کزموږ کم عقلو مشرانو ته اجازه مه ورکوئ چي یوه داسي موافقه السلیک کړي چي موږ په افغا»کي وایي،

 «پوري وساتي، او ټول مصارف په امریکا پوري اړه ولري. ۲۰۲۴تر 
 

رئیس سو، او ښاغلی مک ماسټر د ملي امنیت مشاور سو، د ټرمپ او مک  لیکوال کاږي کله چي ټرمپ جمهور
 ماسټر تر مینځ ټکر حتمي سو. ځکه مک ماسټر په افغانستان او عراق کي خدمت کړی وو، او د ښورښ پر ضد ئې
داسي کتاب لیکی وو چي اوس د امریکا په نظامي پوهنتونونو کي تدرئیسېږي. د مک ماسټر د کتاب اصلي مطلب دا 
دئ چي څرنګه د بل وینتام څخه مخنیوی وسي. جالبه خبره دا وه چي اوس ټرمپ افغانستان یو بل ویتنام باله، خو 

  تي.مک ماسټر کوښښ کاوه چي په افغانستان کي امریکایي عسکر وسا
 

باب ووډوارډ لیکي کله چي ټرمپ د افغانستان پر پالیسۍ باندي د تجدید نظر امر ورکړ، په سپینه ماڼۍ کي د ملي 
امنیت د مشاوریت، د خارجه وزارت مسول کسان، د دفاع وزارت استازي، د سي ای ې )سیاه( مامورین، او د امریکا 

ښکېلو ادارو چارواکي سره جرګه سول. هغوی څو سوالونه مطرح کړل. څه وخت به د افغانستان جنګ تمام د نورو 
سي؟ ایا یو سیاسي او دپلوماتیک حل ممکن دئ؟ په داسي حال کي چي طالبان د امریکا نظامي حضور نه غواړي، 

ري یو سیاسي حل پیدا سي، ایا څرنګه به یو دپلوماتیک حل ممکن سي؟ څرنګه یو سیاسي سازش ممکن دئ؟ که چی
ټرمپ به ئې ومني؟ ایا په افغانستان کي یو باثباته او دیموکراتیک حکومت ضروري دئ؟ امریکا د سیاسي حل لپاره 

 څونه چمتو ده؟ تر ټولو مهم سوال دا دئ چي څرنګه پر امریکا باندي د بلي حملې مخنیوی وسي؟
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ارو د وزارت استازو ویل: د افغانستان حکومت په افغانانو کي مشروعیت پدې غونډو کي، د متحده ایاالتو د بهرنیو چ
نه لري. غیر قانوني اقتصاد او د مخدره موادو کاروبار د افغانستان د قانوني اقتصاد سره مساوی دئ، او د غیر 

کا ئ. د امریقانوني اقتصاد زیاتره برخه د طالبانو په الس کی ده. د افغانستان حکومت سخت فاسد او رشوتخور د
پیسې او حمایت د کابل فساد حکومت دېته تشویقوي چي اصالحات عملي نه کړي. د امریکا پیسې د افغانستان د نظام 
لپاره زهرجني سوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویل چي د افغانستان تر نیولو راوروسته، سي ای ې )سیا( افغان 

  ا په پیسو خپل مخالفان نابود کړل. جنګساالران استخدام کړل. همدې وارالډانو د سی
 

مک ماسټر د دې مجلسونو لپاره څلور اهداف وټاکل، او هغوی ته ئې وویل چي پر دغو مسایلو باندي تمرکز وکړي، 
 او جواب ورته پیدا کړي.

طالبانو سره سیاسي روغه جوړه تر السه کړي. داسي سیاسي ثباب چي پر سیاسي مصالحې باندي والړ وي، او د . 1
 افغان حکومت باید داسي اداري اقدامات وکړي چي د طالبانو مقابله وکړي.. ۲
پر پاکستان باندي باید فشار زیات سي، ځکه پاکستان دوه مخې پالیسي غوره کړې ده، پاکستان هم زموږ سره دئ، . ۳

 او هم د طالبانو سره.
  ایتالفي ملکونو حمایت باید وساتل سي. ۳۹سنی د په افغانستان کي او. ۴
 

پوري نور اضافه امریکایي عسکر واستوي. خو  ۵۰۰۰څخه تر  ۳۰۰۰مک ماسټر غوښتل چي افغانستان ته له 
دامریکا لوی څارنوال )وزیر عالیه( د اضافه امریکایي عسکرو د استولو کلک مخالف و. په همدې مجلسونو کي، 

په قهر مک ماسټر ته وویل: ته هغه کار کوې چي ټرمپ ئې نه غواړي. موږ په افغانستان  لوی څارنوال جیف سشنس
کي خپل عسکر او پیسې له السه ورکوو. په موږ کي به څوک دونه بهادر سي چي ټرمپ ته ووایي چي موږ افغانستان 

هغه به  ږ هغه ته دا ووایو،ته اضافه عسکر استوو، او موږ به هلته د څو نورو لسیزو لپاره پاته یو؟ که چیري مو
 لیونی سي.

 

پال سناتور لینډزي ګراهام افغانستان ته د اضافه عسکرو د استولو په منظور  لیکوال کاږي پدې وخت کي جمهوري
ي ایا ته غواړ»پر ټرمپ باندي فشار اچولی و. ټرمپ او سناتور ګراهام درې ځله مالقات وکړ. ګراهام ټرمپ ته وویل،

یا په تیارو کي ډوب سي، او یو کرت بیا له افغانستانه پر امریکا باندي د سپټمبر د یوولسمي په څېر چي افغانستان ب
دا جنګ هیڅکله نه »ګراهام وویل،« کله به دا جنګ ختمېږي؟»ټرمپ په جواب کي ورته وویل،« حملې وسي؟

دا جنګ لکه د نازي المان پر ضد  ختمېږي. دا د خیر او شر تر مینځ جګړه ده. دا د حق او باطل تر منیځ شخړه ده.
جنګ دئ. اوس، دا جنګ د راډیکال اسالم سره دئ. موږ هدف باید دا وي چي هیڅکله بیا پر امریکا باندي له 

الوه هغه ع« افغانستانه حمله و نه سي. اضافه عسکر ته د بیمې په سترګه وګوره. خپلو جنراالنو ته غوږ و نه سه.
یخ به نه مک ماسټر په یاد ولري او نه هم بینن. بلکي په تاریخ کي به ستا نوم ذکر دا د ټرمپ جنګ دئ. تار»کړه،

ګراهام ټرمپ وویل چي اشرف غني هر راز همکارۍ ته چمتو دئ. هغه غواړي چي په افغانستان کي د « یادېږي.
 ابري کړي چي موږسي ای ې )سیا( فعالیت زیات سي. هغه چمتو دئ چي د متحده ایاالتو لپاره داسي اسانتیاوي بر

  پدې وتوانوي چي له افغانستانه د استخباراتو د راټولو لپاره استفاده وکړو.
 

لیکوال لیکي پدې وخت کي ال ټرمپ افغانستان ته د نورو اضافه عسکرو د استولو سره سخت مخالف وو. هغه خپل 
لعنتي جنګ څخه ځان خالص کړو. افغانان موږ باید داسي الري پیدا کړو چي د افغانستان له »ته وویل، مشاور، بینن،

  «زموږ د وینو او پیسو لیاقت نه لري. ټول تر غوږ پوري په فساد کي ډوب دي. ناټو هیڅ نه کوي.
 

کله چي ټرمپ او د کابینې نورو غړو په سپینه ماڼۍ کي د افغانستان په باب خبري شروع کړې، مک ماسټر خپل 
ټرمپ خپه ښکارې دئ. وروسته له پنځو دقیقو څخه د ټرمپ حوصله پر  پالن ټرمپ ته وړاندي کړ. په مجلس کي

کاله کېږي چي زه د افغانستان په باب همدا چرندییات اورم، خو هیڅکله مو  1۷قریب »سر راغله، او چیغه ئې کړه.
ه. فاجعه د کامیابي تر السه نه کړه. موږ نه سو کوالی چي همدا زړه ستراتیژي تعقیب کړو. موږ ناکامه یو. دا یوه

پاکستان کومک نه کوي. که څه هم موږ پاکستان ته په میلیارډو ډالره ورکوو، خو پاکستان زموږ ملګری نه دئ. د 
رئیس ټرمپ مک ماسټر  جمهور« افغان مشران فاسد او رشوتخوره دي. هغوی د متحده ایاالتو څخه پیسې غال کوي.

په افغانستان کي زموږ عادي عسکر تر تاسو ښه پوهېږي. »ئې کړل،او خپلو نورو جنراالنو ته په قهر وکتل او عالوه 
 «د هغوی درک تر تاسو څو چنده ښه دئ. زه نه پوهېږم چي تاسي په څه لعنت باندي ګرفتاره یاست.

 

پدې وخت کي، خارجه وزیر ټېلرسن وویل موږ باید افغانستان مجرد او یوازي و نه ګورو. موږ باید د مسلې سره 
  «د افغانستان څخه د خالصون چټکه الره بایالت دي.»رد وکړو. د دفاع وزیر متیس وویل،منطقوي برخو
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ټرمپ مجلس ته وویل د هند صدراعظم موډي زما ملګری دئ. هغه راته وویل چي متحده ایاالت له افغانستانه هیڅ 
نه ترې کوي. امریکا باید د شی نه ترالسه کوي. هیڅ شی! افغانستان خورا زیات کانونه لري. خو امریکا استفاده 

څو موږ  زه به تر هغه وخت پوري معامله و نه کړم،»افغانستان له کانونو څخه استفاده وکړي. ټرمپ زیاته کړه،
همدې کانونو ته السرسی پیدا نه کړو. موږ باید پر پاکستان باندي تر هغه وخت پوري خپل کومکونه بند کړو، تر څو 

  (1۲۸ -11۵ونه، )مخ« ئې همکاري نه وې کړې.
 

د اګسټ په میاشت کي په کمپ ډېویډ کي د امریکایي چارواکو یو بل مهم مجلس  ۲۰1۷باب ووډوارډ لیکي چي د 
 ایستل غوښتل. د سي ای ې )سیا( مشر دایر سو. د امریکا د عدلیې وزیر سشنس له افغانستانه د امریکایي عسکرو را

د استولو په عوض کي دي د سي ای ې نقش ال پراخ سي، خو مک مایک پامپیو غوښتل چي د نورو اضافه عسکرو 
  ماسټر د پخوا په شان د اضافه عسکرو استول غوښتل.

 

او مدام ئې اورېدلي دي چي  پدې غوڼده کي، د عدلیې وزیر وویل چي هغه په کانګرس کي زیات وخت تېر کړی دئ،
کامیابه سي. مګر زموږ جنراالن تل غلط ول. اوباما په افغانستان کي امریکا فقط یو کال وخت ته ضرورت لري چي 

هم همدا وعدې وکړې، خو اوس ورته وګورئ چي موږ چیري یو. طالبان تر نیم زیات ملک کنټرولوي. همدااوس له 
افغانستانه راووځئ، نور بس دئ. مک ماسټر په جواب کي وویل زموږ اصلي هدف القاعده ده، او باید اجازه ور نه 

 یا پر موږ باندي حمله وکړي.کړه سي چي ب
 

زه د دې استدالل له اروېدو څخه ستړی سوی یم. ځکه تاسي »لدې خبرو تر اروېدو وروسته، ټرمپ مجلس ته وویل،
کوالی سئ چي د هر ملک په باره کي همدا استدالل وکړئ. تاسي تل وایاست چي داعش هر ځای موجود دئ، او هر 

پدې « وکړي. موږ نه سو کوالی چي د جهان په ګوټ ګوټ کي و اوسو.آن کوالی سي چي پر موږ باندي حمله 
تاسو دا حالت ایجاد کړی دئ. دا یوه فاجعه »مجلس کي ټرمپ خپلو جنراالنو ته مخ ور وګرځوئ او ورته وې وویل،

ي چده. تاسي په افغانستان کي د رواني ګډوډۍ طراحان یاست. تاسي زرنګ خلګ یاست، خو زه باید تاسي ته ووایم 
تاسو دا مشکالت خلق کړي دي. تاسي پدې نه یاست توانېدلي چي دا پرابلمونه فیکس کړئ، بلکي تاسو شرایط ال 
خراب کړي دي. اوس تاسي غواړئ چي نور عسکر هم هلته واستوئ، تاسي پوهېږئ چي زه له اوله سره د دې جنګ 

اړم چي راووځم. مګر تاسي ما ته وایاست زه غو»ټرمپ السونه سره راغونډ کړل او عالوه ئې کړل،« مخالف وم.
  «چي نور هم په ننوځم.

 

خو د دفاع وزیر میتس ورته وویل: څه چي تاسو وویل درست دي. تاسو د نښي مینځ وویشت. خو زموږ نوی اپروچ 
نه وي، او زموږ قومندانانو ته به زیات صالحیت ورکړه سي. که چیري به د اوباما مصنوعي تقسیم اوقات په څېر 

موږ راووځو، د کابل حکومت سقوط کوي. کله چي موږ د شورویانو تر وتلو وروسته افغانستان خوشي کړ، هلته 
ه نداسي شرایط حاکم سول چي القاعدې ته ئې د ودي چانس ورکړ. که چیري بیا هماغه کار وکړو، ښایي له افغانستا

تر پخوا ال ستري حملې راباندي وسي. که چیري حملې وسي، دا به یوه ستره فاجعه وي. هغه عالوه کړه همدااوس 
داعش په افغانستان کي حضور لري. څه چي په عراق کي واقع سول، په افغانستان به هم پېښ سي. هلته موږ راووتلو، 

  خو داعش سمدستي پراخي سیمي الندي کړې.
 

ایا ته زما څخه غواړې چي نور اضافه عسکر ور واستوم. زه به دا کار وکړم. خو زه اوس هم »یل،ټرمپ ورته وو
پدې باور یم چي ته په اشتباه کي ئې. زه نه پوهېږم چي ولي موږ هلته یو، او موږ هیڅ شی نه دي ترالسه کړي. موږ 

 «هلته په میلیارډو ډالره مصرف کړي دي.
 

رمپ د مک ماسټر پالن تصویب کړ. خو د دې سند په مینځ کي دا هم لیکل سوي د اګسټ په میاشت کي، ټ ۲۰1۷د 
ند دا س« په افغانستان کي به بن بست دوام لري. طالبان به نوري سیمي هم الندي کړي. کامیابي ناممکنه ده.»ول،

  مک ماسټر السلیک کړی دئ.
 

ه ته لومړی کس ئې چي ټیلفون درت»ه وې وویل،لدې غونډی را وروسته، ټرمپ سناتور ګراهام ته ټیلفون وکړ او ورت
ګراهام په جواب کي ورته   «کوم. ما د خپلو جنراالنو سره خبري وکړې. زه به د خپلو جنراالنو په خوله وکړم.

دا یو سخت تصمیم وو. افغانستان د امپراتوریو »ټرمپ ورته وویل،« رئیس صاحب، تاسو هوښیار کار وکړ.»وویل،
زه خوشبخته یم. یو کتاب چي تاسي په خپل ټول ژوند کي لوستی دئ، هغه »په ټوکه ورته وویل، ګراهام« هدیره ده.

 (۲۶۰ - ۲۵۳« )همدا کتاب دئ.
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 4تر 4 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

 

ټرمپ د ملګرو  سپټمبر په میاشت کي،  د ۲۰1۷لیکوال کاږي خو افغانستان په دوامداره توګه ټرمپ زهیراوه. د 
رئیس ټرمپ ته وویل  ئیس سره مالقات وکړ. د ارزبایجان جمهورر ملتونو په عمومي غونډه کي د ازربایجان جمهور

  چي چینایان په افغانستان کي د مسو په استخراج بوخت دي، او افغانستان زیات کانونه لري.
 

دې خبري ټرمپ سخت په قهر کړ. هغه ویل موږ په افغانستان کي په میلیارډو ډالر مصرفوو، خو هلته چین زموږ 
دې وخت کي، اشرف غني هڅه کوله چي ټرمپ ته دا ووایي چي افغانستان کي زیات کانونه څخه مس غال کوي. پ

سته، او امریکا کوالی سي چي په افغانستان کي زیاتي پیسې جوړي کړي. امریکا باید د افغانستان د لیتیم او نورو 
  نادرو خامو موادو څخه پوره استفاده وکړي.

 

اشرف غني موږ ته د کانونو او نادرو موادو د ». ټرمپ خپلو ملګرو ته وویل،ټرمپ همدا نادر مواد او لیتم غوښتل
تاسي الس تر زنه  استخراج بلنه راکړه. هغه موږ ته هر څه راکوي. ولي موږ دا کار نه کوو؟ زه چي تاسي ته ګورم،

  «ناست یاست، حال دا چي چینایانو چور ګډ کړی دئ.
 

صاحبه، داسي نه کېږي چي موږ بس هلته ورسو، او کانونه را »یل،ټرمپ یوه مشاور ورته وو رئیس د جمهور
وباسو. افغانستان د کانونو د استخراج لپاره هیڅ حقوقي نظام نه لري. د کانونو د استخراج لپاره هیڅ ډول زیر بنا 

 «نسته.
 

ه ستر کپټالیزم لپارموږ باید داسي کمپنۍ پیدا کړو چي هلته پانګونه وکړي. دا د » ټرمپ په جواب کي ورته وویل،
  « فرصت دئ. ولي موږ هلته حاضر نه یو؟

 

کله چي ټرمپ له نیویارک څخه واشنګټن ته راستون سو، هغه همدا پوښتنه یو ځل بیا له مک ماسټر څخه وکړه. ولي 
 صاحبه، موږ دا خبره د ملي امنیت په»موږ د افغانستان کانونه نه راباسو؟ مک ماسټر په جواب کي ورته وویل،

زه کومه لعنتي پروسه نه غواړم. زه ستاسي څخه غواړم چي »ټرمپ پر چیغه کړه،« شورا کي مطرح کړې ده.
  «همدااوس هلته والړ سئ، او د دې کانونو چاره وکړئ. د افغانستان کانونه مفت دي.

 

وویل چي که له ارزیابي کړه، د خارجه وزارت متخصصینو کله چي د متحده ایاالتو خارجه وزارت د کانونو مسٔ 
دا به په جهان کي د افراطیانو لپاره د پروپاګند ښه وسله سي. هغوی به وایي چي  چیري متحده ایاالت دا کار وکړي،

  امریکا راغلې ده او غواړي چي د افغانستان کانونه چور او غال کړي.
 

کانونو وزیري ورته وویل چي کله چي مک ماسټر د افغانستان د کانونو د وزیري سره خبري وکړې، د افغانستان د 
  چین چندان څه نه دي تر السه کړي. هغوی ته زیات امتیازات ورکړل سوي، خو هغوی استفاده نه ترې کوي.

 

مک ماسټر په بل مجلس کي وویل د تشویش خبره نه ده. افغانستان نه سړک لري، او نه هم زیربنا لري. اکثره کانونه 
  ورتګ ورته ډیر ګران دي. اکثره د طالبانو په سیمو کي دي. په داسي لیري پرتو سمیو کي دي چي

 

په جریان کي جمهوررئیس ټرمپ یو ځل بیا د افغانستان په اړه بدبین سو. ټرمپ پدې برخه  ۲۰1۸لیکوال لیکي د 
 کي دوه کسه سخت مالمتول.

بوش وو، او ټرمپ به مدام ملنډي پرې وهلې. ټرمپ به ویل چي جورج بوش د افغانستان اول شخص جمهوررئیس 
هغه یو بد جمهوررئیس وو. د جنګ او تخریب شوقي وو. هغه غوښتل چي د جهان »او عراق جنګونه شروع کړل.

 دا ټول د هغه حماقت وو. « پولیس واوسي. او دا ټول جنګونه هغه پیل کړل.
مک ماسټر یو احمق وو. عراقیانو وغولوی. »مت باله، هغه مک ماسټر وو. ټرمپ به ویل،دوهم سړی چي ټرمپ مال

زموږ جنراالن په بزنس نه پوهېږي. په ګټه او تاوان باندي نه پوهېږي. زه نه پوهېږم چي څرنګه مک ماسټر زه 
ماسټر پر واړه قد او د ټرمپ به د مک « وغولولم، او زه ئې پدې قانع کړم چي اضافه عسکر افغانستان ته واستوم.

مک ماسټر یو غولن شخص وو. »خبرو پر سټایل باندي مسخرې کولې، او د هغه پېښې به ئې کولې. ټرمپ به ویل،
هغه پخپلو خبرو باندي نه پوهېدئ. دا نظامیان صرف جنګ کوالی سي. هغوی په بزنس نه پوهېږي. هغوی پدې نه 

 «پوهېږي چي جنګ څونه مصارف لري.
 

افغانستان یوه فاجعه ده. افغانستان به »ورځو کي، ټرمپ د افغانستان په اړه خپل یوه مشاور ته ویلي دي،پدې لنډو 
 - ۳۰۷« )هیڅکله په یوې عادي او نورمالي دیموکراسۍ باندي بدل نه سي. موږ باید له هغه ځایه پای پاکه راووځو.

۳1۴) 
 پای
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