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 2۵/۰2/2۰1۹              واحد فقیري
 

 امریکا او طالبانو خبري به څه حاصل کړي؟ د
 

ګږ او تند خویه مالیان او چټ او فېشني  لیکي قریب شپږ میاشتي کېږي چي مه 22یکانومیسټ مجله د فبروري پر  د
متفاوت استازي د داسي دوښمنانو نماینده ګي کوي چي  همداامریکایي دپلوماتان په خلیج کي مخامخ سره ګوري. 

 ً ً  طالباندوې لسیزي کېږي چي یو بل وژني.  تقریبا د انتحاري حملو او بمباریو په ژبه خبري سره  او امریکایان عموما
یو کرت  به 2۵د فبروري پر  اود مذاکرې پر مېز سره راغونډ سوي دي.  ه او ابوظبی کي رسماً کوي، خو په دوح

اوس زرغونه  خو کلونه کېږي چي د افغان د کشالې دپلوماتیکه جناح بوره او خواره وه. کلونه  بیا سره جرګه سي.
اوس سوال دا دئ چي د امریکا  اوي دي. ځل بیا تاندي هیلي راسپړېدل یو کلونو ناامیدۍ راوروسته، داو بالربه ده. 

  او طالبانو خبري به څه حاصل کاندي؟
 

و هفتو په څ فقطپر طالبانو مخ راواړاوه.  رچي اسامه بن الدن پر امریکا باندي برید ښخ کړ، د امریکا ټپي اژدها کله
واشنګټن د سولي او مصالحې  هلهله وطنه ورک او نابود سول.  او کي، په طالبانو پسې خړه نرۍ دوړه پسې وه،

د طالبانو د تسلیمۍ بلنه رد کړه، هغوی  امریکاهیڅ اشتها نه لرله، او له قهره ئې تر سږمو لمبې راوتلې.  لپاره اصالً 
په میلیارډونو ډالره افغانستان ته ور پمپ کړل، مکتوبه  امریکائې له وطنه وشړل، او یو نوی حکومت ئې تاسیس کړ. 

د دولت جوړولو پروسه سمدستي په فساد او غفلت کي دوبه  مګره نوې نزې اردو ئې جوړه کړه. ئې جوړ کړل، او یو
ژر د متحده ایاالتو فوج د مصممو او سر سختو طالب  ډېرسوه، او دلته او هلته د طالبانو سرونه راښکاره سول. 

  افي اندازه ووژل.خواوو خپل نهایي زور وواهه، او یو بل ئې په ک دواړوجنګیالیو سره مخامخ سو. 
 

 مهورجاوس باالخره امریکا پدې اعتراف وکوي چي جنګ نه سي ګټالی، او خبره نظامي بن بست ته رسېدلې ده.  خو
غواړي د امریکا نقصان راکم کړي، او  اوس ټرمپ له اوله سره د دې جنګ مخالف وو، او داسي ښکاري چي یسئر

روش کي هم بدلون راغلی دئ، ځکه پاکستان لدې ډارېږي چي که پاکستان په  دامریکا خپل کور ته راستنه کړي. 
چیري امریکا په منډه ووځي، په افغانستان کي به هرج و مرج او لګه درګه پېښه سي، نو لهذا له طالبانو غواړي چي 

  خبري وکړي.
 

ا و وعده کوي چي بیمعامله کي طالبان پدېمیاشت خلیلزاد اعالم وکړ چي د یوې معاملې چوکاټ تیار سوی دئ.  تېره
راز د دې موافقې پر اساس به  دغهبه ترورسټانو ته ځای نه ورکوي، او په بدل کي به امریکا خپل ګودړان باروي. 

ه دا ال معلومه نده چي دا موافقه به څرنګ البتهاور بند قایمېږي، او د طالبانو او کابل حکومت تر مینځ به خبري کېږي. 
  دا چي ښه ډېره خامه او کنډوکپر الره ال پاتې ده. لنډهبه څرنګه وځي. امریکا عسکر  دعملي کېږي. 

 

ایا ټرمپ غواړي چي د افغان جنجال او ناروین سم سمبال او  اول،دې موافقې په اړه نور ژور ابهامات هم سته.  د
طالبانو پر شکایاتو دا معامله فقط د امریکا او  دوهم،ختم کړي، او که صرف د خپل خروج لپاره الري چاري لټوي. 

دا هم نده معلومه چي طالبان به د افغان  درېیم،باندي تمرکز لري، خو د اکثرو افغانانو غوښتني له پامه غورځوي. 
حکومت سره څرنګه ګوزران وکړي، ځکه د افغان حکومت د داسي ډلو مجموعه ده چي د امریکا تر ورتګ د مخه 

خپل پخوانی زیږ  او نه ده څرګنده چي طالبان به بیا څرنګه حکومت وکړي، دا هم څلرم،هم له طالبانو سره جنګېدله. 
که صرف یوه حیله ده چي غواړي  او په مذاکراتو کي د طالبانو ګډون صادقانه دئ، ایاسلوک به څرنګه سمبال کاندي. 

  یو بې حوصلې واشنګټن ژر تر ژره تر کوڅې تېر کړي؟
 

 لهذا، نوالحه کوالی سي چي د افغانانو دا اوږد زجر او ناورین ختم کړي. حقیقت دا دئ چي یوازي خبري او مص خو
 رګندهڅد پورتنیو اندېښنو سره سره د واشنګټن اوسنی د خبرو تصمیم د سولي لپاره تر ټولو ښه چانس او فرصت دئ. 

د خبرو په  کهځواشنګټن ته صبر او حوصله پکار ده.  او خبره ده چي پدې خبرو کي به پرمختګ چټک را نه سي،
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ر افغانستان کي د امریکا له ورتګه ډې پهجریان کي یو دم او په بېړه راوتل به د افغانستان لړزانه دولت راچپه کړي. 
اوس فقط د ټرمپ د منډي لپاره د سولي یوه قالبي موافقه به افغانستان یو کرت بیا جنګ  خوپخوا ال جنګ چالو وو. 

  ریکایان هم نه وي.ته ور ټېله کړي، او دا کرت به ام
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