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 ۲۸/۰۱/۲۰۱۷          خوشحال آصفي
 

 مال هیبت په خپل رنګ کې کوټ شو
 

 :د آی ایس آی او د طالب د یارانې بل ثبوت
 

په داسې حال کې چې د امریکا نوي ولسمشر د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي، په افغانستان کې به سرتیري زیات 
کړي، د پاکستان او افغانستان ترمنځ شته بې باوري به له منځه یوسي او د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه 

نو په یو پرانیستي لیک کې له ټرمپه په افغانستان کې د جګړې کې به مرستې نورې هم زیاتې کړي؛ وسله والو طالبا
د ختمولو او د پوځې الرې پر ځای د خبرو وړاندیز کړی دی. ټرمپ ته د طالبانو له لیک یوه ورځ وروسته د پاکستان 

ې د جګړې د بهرنیو چارو وزارت هم په رسمي توګه د طالبانو د اعالمیې سره په ورته ټکو له ټرمپه په افغانستان ک
 .د ختمولو او د پوځې الرې پر ځای د خبرو وړاندیز کړی دی

 

په افغانستان کې ستاسې د جګړې پنځلس »د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د طالبانو په لیک کې ویل شوي : 
تیجه نه ده کاله پوره شول او ال هم دوام لري چې ستاسې تر ټولو اوږده جګړه همدا ده او دې جګړې مو هیڅ کومه ن

ورکړې. باید د جګړې د دریدلو لپاره خبرې وشي او که امریکا په جګړې بریالي کیدای پنځلس کاله یې پوځي امکانات 
 «وکارول

 

د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د وسله والو طالبانو له پرانیستي لیک وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو 
په تیرو پنځلسو کالونو کې د پوځي ځواک »ته د نفیس ذکریا له قوله ویل شوي: وزارت په خپور شوي بیان کې ټرمپ 

کارولو په افغانستان کې نتیجه نه ده ورکړې، په کار دا ده چې د افغانستان د جګړې مساله د پوځي طاقت کارولو پر 
 .«ځای د خبرو اترو او سیاسي الرو چارو پر مټ حل شي، ځکه همدا یې یواځینۍ الره ده

 

لومړی ځل نه دی چې طالبان او پاکستانی حکومت په مهمو سیاسي مسایلو کې ورته نظر څرګندوي بلکې دواړو  دا
لورو )طالبانو او پاکستان( په ډرون حملو، د طالبانو دمشر مال عمر د مړینې په خبر، د طالبانو د بل مشر مال اختر 

کونه پیدا کول، په افغانستان کې د امریکایې ځواکونو د وژنې په خبر، په افغانستان کې د امنیت په اړه ش منصور د
 .شتون اړوند او په ځینو نورو مهمو مسایلو یې ورته دریځونه نیولي دي

 

له یوې خوا که د وسله والو طالبانو له لوري د امریکا ولسشمر ته پرانیستی لیک لیکل نوې خبره ده؛ بل لور ته سیاسي 
غان سولې او جګړې په تړاو د طالبانو او پاکستان نظر ورته او په یو شان ټکو مطرح حیرانتیا دلته پیدا کیږي چې د اف

شوی دی. د افغان سولې او جګړې په تړاو د پاکستان او طالبانو همدغې د نظر او د اعالمیو ورته والي؛ له وسله والو 
وګه د افغان جګړې او سولې اړوند ټرمپ طالبانو سره د پاکستان له یارانې یو ځل بیا پرده پورته کړه. په حیرانونکې ت

ته د طالبانو او اسالم اباد ورته بیانونه او په کې ورته کلماتو له کارولو داسې معلومیږي لکه یوه خبره چې دوؤ بیال 
بیلو کسانو کړي وي. اوس هغه شکونه ال هم پسې قوي کیږي چې د طالب په خوله کې د آی ایس آی ژبه ده. طالب 

ی او هر هغه څه چې طالب یې ترسره کوي؛ د پاکستاني پوځ او استخباراتو په مستقیمه الرښوونه یې خپلواکه نه د
 .ترسره کوي

 

 آیا له طالب سره سوله امکان لري؟
 

په دې کې خو هیڅ شک نشته چې هیڅ جګړه له سولې پرته پایته نه ده رسیدلې او خبره په خبرو حلیږي؛ خو اصلي 
ادرس لومړی باید معلوم شي او بیا ورسره خبرې پیل شي. اوس دلته د افغان سولې  موضوع اوس دا ده چې د سولې

ورک سرنوشت هم د طالبانو په ورک سرنوشت پورې تړاو لري. افغان حکومت باید له طالب سره په خبرو کولو 
ان سولې اصلي باندې خپل وخت ضایع نه کړي. تر هر څه لومړی د پاکستان سره خبرې کول اړین دي. پاکستان د افغ
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او ستر اړخ دی او که له پاکستان سره سوله وشي په یوه ورځ به مال هیبت هم د سولې خبرو ته حاضر وي. بیا یې 
هم وایو چې په افغان جګړه کې طالب اوس تش سمبول پاتې شوی دی او د جګړې ټوله رهبري د پاکستاني پوځ او 

 سره د افغانستان خبره یو طرفه نشي؛ امکان نه لري چې استخباراتو په الس کې ده، تر هغې چې له پاکستان
 .د طالب په نوم د آی ایس آی د الس آله دې له افغان حکومت سره د سولې د خبرو د میز تر شاه کېني
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