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 نوې ستراتیژي؛
  

 طالبان اړ دي چې له امریکا سره مذاکرات وکړي
 

پس له ډیرو چنې وهلو او اوږده انتظاره، تیره ورځ د امریکا متحده ایاالتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او 
پاکستان لپاره خپله نوې ستراتیژي اعالن کړه. په دغه ستراتیژي کې امریکا له هندوستانه غوښتي څو په افغانستان 

ته بیا اخطار ورکړل شوی امریکا نور په پاکستان کې د کې خپل سیاسي او اقتصادي رول زیات کړي او پاکستان 
ترهګرو د پناه ځایونو پر وړاندې غلې نه شي کېناستلی. ټرمپ ویلي چې امریکا په میلیاردونو ډالره د پاکستان په 

 .واک کې ورکړي خو نوموړي هیواد په خپله خاوره کې ترهګرو ته خوندي پناه ځایونه جوړ کړي دي
ستان اړوند د امریکا د نوې ستراتیژي په اعالن کې ځنډ دلته په افغانستان کې ګڼ بحثونه رامنځته که څه هم د افغان

کړي و خو اوس په اعالنېدو سره یې طالبانو، پاکستان او په سیمه کې د امریکا سیاالنو ته ځینې پیغامونه هم لرل. 
د امریکایې سرتیرو د ایستلو خبر ته د رد جواب  تیره ورځ د ستراتیژۍ د اعالن پر مهال ولسمشر ټرمپ له افغانستانه

ورکړ. ټرمپ وویل؛ پرېکړه یې کړې وه چې له افغانستانه به خپل سرتیري اوباسي خو د سپینې ماڼې د میزونو تر 
شاه له بحثونو وروسته یې پرېکړه وکړه چې له افغانستانه سرتیري نه اوباسي او نه غواړي چې په عراق کې ترسره 

 .ه په افغانستان کې هم تکرار کړيشوې اشتبا
 

 : چین، روسیې او ایران ته پیغام
 

ټرمپ په دغې اعالن سره د امریکا سیالو هیوادونو په ځانګړې توګه روسیې ته واضیح پیغام ورکړ چې امریکا له 
ایران او افغانستانه وتونکې نه ده او دوی باید په سیمه کې د امریکا حضور قبول کړي. په دغې اعالن سره د چین، 

روسیې هغه خوارۍ بېځایه شوې چې کله به یې د وسله والو طالبانو پر خوله، کله په غیر مستقیمه توګه د پاکستان 
پر خوله او که هم مستقیماً په افغانستان کې د خپلو استازو په خوله له افغانستانه د امریکایې قواوو د وتلو غوښتنې 

 .روسیې دغو غوښتونو ته منفي ځواب ورکړکولې. د ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژۍ د 
 

 :پاکستان ته پیغام
 

د افغانستان اړوند د امریکا په نوې ستراتیژي کې پاکستان ته اخطار ورکړل شوی چې امریکا نور په پاکستان کې د 
زې په ترهګرو د پناه ځایونو په اړه چوپه خوله نشي پاتې کیدلی. امریکا په میلیاردونو ډالر د ترهګرۍ سره د مبار

نوم پاکستان ته ورکړي خو دغه هیواد برعکس پرې ترهګرو ته خوندي پناه ځایونه ورکړي دي. په نوې ستراتیژي 
کې پر پاکستان د دغو پیسو د بندولو او د امریکا لخوا د پاکستان په خاوره کې دترهګرو پر ضد د اقدام کولو امکان 

راتیژي د اعالن پر مهال له هندوستانه وغوښتل چې د افغانستان ډیر لیدل کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې ټرمپ د ست
په اقتصادي او سیاسي مسالو کې ډیر ښکېل شي نو دا هم پاکستان ته یو خبرداری چې که اصالح نه شي نو په 

 .افغانستان کې به د هندوستان نفوذ پراخ شي. او دا هغه څه دي چې پاکستان یې په هیڅ صورت نشي منلی
 

 :ه پیغامطالبانو ت
 

ټرمپ په نوې ستراتیژۍ کې طالبانو ته هم واضیح پیغام درلود چې په افغانستان کې له نظامي الرې بري ته نشي 
رسیدلی او دوی اړ دي چې له دې وروسته د مذاکراتو لپاره چمتووالی ونیسي. ځکه د طالبانو غوښتنه دا وه چې 

چې ګویا دوی یو نظامي طاقت دی ځکه په تیرو شپاړس کلونو امریکا به افغانستانه ووځي او نړۍ ته به داسې وښیې 
کې امریکا مات نه کړلی شول او دا دی امریکا یې له افغانستانه وشړله. نو بیا به دوی د خپلو بادارانو په خوښه له 
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کوم  افغان حکومت سره مذاکرات پیلول او په کې به یې هغه څه د خپلو شرطونو په توګه افغان حکومت ته ایښودل؛
 .چې د روسیې، ایران او پاکستان لخوا طالبانو ته ورښودل کیدل

د نوې ستراتیژي په اعالن سره د طالبانو او مالتړو زړه یې جمع شو چې امریکا نور له افغانستانه نه وځي او دوی 
پاتې شي نو اړ دي چې په خپله له امریکا سره مذاکرات پیل کړي. پس له دې که اوس طالبان غواړي په سیاست کې 

له امریکا سره مذاکرات وکړي، او که داسې ونه کړي نو پرته له شکه چې په نظامي برخه کې بری نه  اړ دي چې
 .شي موندلی

د افغانستان اړوند د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې پاکستان اړ دی چې پر خپل ځان د فشار کمولو په خاطر هم 
راوبلي. خو دلته باید افغان حکومت او په خپله امریکا له ډیرې چاالکۍ کار وسله وال طالبان د سولې مذاکراتو ته 

واخلي او پرې نه ږدي چې پاکستان یې یو ځل بیا په تشو ژمنو دوکه کړي. دا ځل بیا له پاکستانه کلک ضمانت 
نو باید پر ضد یې واخیستل شي چې وسله وال طالبان به د مذاکراتو میز ته راکشوي. که بیا هم پاکستان دوکه وکړله 

 .جدي اقدام وشي
 ایپ
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