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 ،د سولې خبرې
 

 ؟طالبان ولې له امریکا سره توافق ته نه رسیږي
 
 

په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په شپږو میاشتو 
کې د سولې د راوستلو هیله څرګنده کړې ده؛ خو په وروستیو کې د امریکا سیالو هیوادونو ته د طالبانو د سفرونو په 

نو خبرو کې سستي رامنځته شوه. تېره اونۍ وسله والو طالبانو نتیجه کې د امریکا او طالبانو تر منځ د سولې په روا
وویل چې که د امریکا حکومت په افغانستان کې د سولې په تړاو خپله تګالره سمه نه کړي او بېرته هغې اجنډا ته 

وي. رانه شي چې د دوی په خبره په اړه یې هوکړه شوې وه، دوی به له امریکایانو سره د سولې هر ډول خبرې وځنډ
  .د طالبانو هدف له افغانستانه د امریکایې قواوو وتلو په اړه خبرې وې

طالبانو ته په غبرګون زلمي خلیلزاد ویلي و چې که طالبان جنګ ته ادامه ورکوي متحده ایالتونه به د افغان حکومت 
زلمی خلیلزاد د امریکا د  ترڅنګ له طالبانو سره وجنګېږي. د خلیلزاد او طالبانو اختالف دومره تند شو چې طالبان

ۍ لوزچې د افغان حکومت په استا و طالبانو په خلیلزاد تور لګولی حکومت پر ځای د افغان حکومت استازی وباله.
د همدغې اختالف په نتیجه کې په دوحه او اسالم آباد کې د طالبانو او خلیلزاد تر منځ لیده کاته هم لغوه  .يخبرې کو

له ډېرو ګنګوسو، ګواښونو او جنجالونو وروسته بالخره تېره دوشنبه او نن سه شنبه په  شول. اوس په وروستیو کې
  .قطر کې طالبانو له زلمي خلیلزاد سره وکتل

اوس اساسي پوښتنه دا ده چې د طالبانو او امریکا تر منځ د اختالف اصلي ټکی څه دی او دواړه لوري ولې توافق ته 
  ؟نه رسیږي

تر منځ د اختالف ټکي ممکن ډېر اوسیږي خو په ټوله کې دوه عمده لوی ټکي شته چې پر سر  د طالبانو او امریکا
 .یې طالبان له امریکا سره توافق ته نه رسیږي

 

  :شلومړی؛ له افغانستانه د بهرنيو ځواکونو وتلو مهالوې
 

دامریکایې سرتېرو یا بهرنیو د افغان سولې په تړاو د امریکا او طالبانو تر منځ د اختالف لوی ټکی له افغانستانه 
  ؟قواوو وتل دي. طالبان امریکا ته وایې چې له افغانستانه وځئ او که نه؟ که وځئ نو کله

خو امریکا ترې له افغانستانه د وتلو په صورت کې د امریکا پر ضد د طالبانو نه کارولو یا د امریکا پر ضد د افغان 
ته وایې بهرنۍ قواوې به هغه وخت له افغانستانه ووځي چې  بانوخاورې نه کارولو ضمانت غواړي. امریکا طال

  .يطالبان ورته د دوی پر ضد افغان خاورې او د طالبانو د نه کارېدلو ضمانت ورکړ
 

کال په څېر چې اسامه بن الدن د  2001ځکه امریکا اندېښنه لري که چیري له افغانستانه ووځي نو ممکن لکه د 
و برجونو برید وکړ؛ بیا هم طالبان د ورته برید تابیا ونیسي. د امریکا دا اندېښنه په دې پیدا امریکا په دووه سوداګریز

شوې چې په وروستیو کې طالبانو له روسیې او ایران سره اړیکې ډیرې نیږدې کړي او امریکا ډار لري که چیري 
د امریکا پر ضد ولمسوي او امکان لري  له افغانستانه یې ځواکونه ووځي نو ممکن روسیه او ایران طالبان یو ځل بیا

  .کال پېښه یو ځل بیا تکرار شي 2001چې د 
 

دلته د مسالې پیچلی اړخ دا دی چې طالبان امریکا ته دا ضمانت نشي ورکولی چې له افغانستانه د امریکایې قواوو د 
وروستیو کې مسکو او ایران  وتلو په صورت کې به طالبان د امریکایې ګټو پر ضد نه کاریږي. ځکه طالبانو چې په

 .ته سفرونه درلودل له ایراني او روسي چارواکو سره یې تړونونه کړي چې په افغانستان کې به د امریکا ګټې ننګوي
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  :ېله افغان حکومت سره مخامخ خبر ؛دويم
 

ه قانع کړي چې له د امریکا او طالبانو تر منځ په روانو خبرو کې زلمي خلیلزاد تر ډېره هڅه کړې چې طالبانو دې ت
افغان حکومت سره مستقیماً د سولې خبرې پر مخ یوسي. په دې لړ کې امریکا د پاکستان له الرې هم په طالبانو فشار 
راوستلی چې له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي. د همدې فشارونو په نتیجه کې تېره اونۍ طالبانو په زلمي 

کا د حکومت نه بلکې د افغان حکومت په استازولۍ ورسره زلمی خلیلزاد خلیلزاد تور پورې کړ چې ګویا د امری
  .خبرې کوي

اوس د امریکاي او طالب چارواکو تر منځ د دواړو لورو د اختالف ټکی له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ 
غان حکومت سره خبرو پیلول هم دي. ځکه افغان حکومت له امریکا غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي څو له اف

خبرو ته خاضر شي اما طالبان ال هم یواځې له امریکا سره په خبرو تاکید کوي. تمه ده چې د امریکا او طالبانو تر 
له افغان حکومت سره خبرو  نمنځ په راتلونکو خبرو کې د یادو دواړو اختالفي مسایلو پر سر هوکړه وشي او طالبا

  .ته حاضر شي
 پای
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