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 1تر 1 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 

 ئنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 ۲۱/۰۷/۲۰۱۸ خوشحال آصفي

 

 طالب سوله کوي، خو له چا سره؟
 

ټرمپ خپلو جګپوړو ډپلماټانو ته امر کړی، چې له وروسته له هغې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې 
د طالبانو د استازو له خولي طالبانو سره مستقیماً خبرې وکړي؛ اوس په تازه کې د امریکا ان بی سی خبري شبکې 

راپور ورکړی چې د وسلوالو طالبانو استازي له امریکایي استازو سره په خبرو بوخت دي. د طالبانو یو مذاکره 
کونکي دغې شبکې ته ویلي دي چې دواړو لوریو تر اوسه څو ځلي په قطر کې په یو هوټل کې لیدلي او خبري یي 

له مخې د امریکا او طالبانو د استازو دا لیدنې په دوستانه ډول تر سره شوې کړي دي. د دغې خبري شبکې د راپور 
 دي.

دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز پخواني راپور ته په غبرګون کې طالبانو ویلي و چې دوی له امریکا سره 
امریکا سره تر مخامخ خبرو  د مخامخ خبرو وړاندې ځینې غوښتنې هم لري چې باید ومنل شي. طالبانو ویلي و چې له

وړاندې باید د طالبانو او امریکا تر منځ د اعتماد جوړولو لپاره د دوی د مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تور لیسته 
وویستل شي. کتونکو د طالبانو یادې غوښتنې له امریکا سره د سولې پر سر د معاملې او یا هم د سولې پر وړاندې د 

 په توګه یادې کړې. طالبانو د بهانې
همدا ډول له طالبانو سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیل په اړه د نیویارک ټایمز راپور ته د امریکا د بهرنیو چارو 
وزارت هم غبرګون درلود. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له طالبانو سره د سولې خبرو اړوند په خپل 

حکومت په رهبرۍ له وسله والو طالبانو سره د سولې له خبرو مالتړ کوي. اوس پخواني دریځ والړ دي او د افغان 
اساسي پوښتنه دا ده چې د طالبانو سره آیا رښتیا هم خبرې رواني دي او که امریکا یواځې د افغان حکومت په مشرۍ 

 له طالبانو د سولې له خبرو مالتړ کوي؟
ې خبرې رد کړي او ټینګار یې کړی چې یواځې له امریکا سره وسله والو طالبانو تل له افغان حکومت سره د سول

خبرو ته چمتو دي. سره له دې  چې افغان ولسمشر غني په وروستیو کې وسله والو طالبانو ته بېساري د سولې 
وړاندیزونه درلودل چې په کور دننه او د نړۍ په کچه ترې هرکلی وشو، خو طالبانو د حکومت هر ډول وړاندیز رد 

او یواځې له امریکا سره په خبرو یې ټینګار کړی دی. اوس په تازه کې امریکا هم د افغانستان او سیمې د سیاسي کړی 
 حاالتو په ارزولو سره له وسله والو طالبانو سره مخامخ خبرو ته زړه ښه کړی دی.

 امریکا ولې له طالبانو سره مستقیمي خبرې کوي؟
واځې پاکستان به پرې امر چلولو او مال فضلو یا موالنا سمیع الحق په منتر به طالب اوس پخوانۍ ډله نه ده پاتې چې ی

یې دلته جګړه پیل او شدیده کوله. اوس دغې ډلې له نورو سره هم یارانه پیل کړې ده. طالب اوس یوه ورځ په مسکو 
انه وي، څوک یې له کې وي، بله ورځ تهران کې، یوه ورځ له چین سره غوږ جنګوي بله ورځ اسالم اباد کې میلم

 مسکوه د جګړې د تمویل لپاره خیرات غواړي او څوک یې له عربي هیوادونو چنده راټولوي. 
خو اوس په تازه کې یې له امریکا سره معاملې ته نیت کړی دی. امریکا هم په افغانستان او سیمه کې د خپلې بقا او له 

ې ته چمتو ده. امریکا ځکه له طالب سره د سولې معامله کوي سیاسۍ بدنامۍ څخه د خالصون لپاره له طالب سره معامل
چې له یو لوري به خپل سیاسي رقیبان لکه روسیه او ایران چې په تازه کې یې له طالبانو سره یارانه اچولې، له طالب 

 ي.ناهیلي کړي او له بلې خوا به له طالب سره د سولې په نوم د افغانستان په جګړه کې د بریا نوم خپل کړ
په دغه معامله کې چې طالب یې له امریکا سره کوي له یو لوري به افغانستان ګټه وکړي چې د طالب له جګړې به 
خالص شي، خو له بل لوري به ځکه تاوان وکړي چې امریکا به له طالب سره د سولې کولو امتیاز له افغان حکومت 

ً په جګړه کې د اوښتو زیانونو څخه اخلي. ځکه هیڅ هیواد د بل چا لپاره د سرتیرو او مال ي قرباني نه ورکوي. حتما
قیمت به له افغان حکومته پرې کوي. دا ال معلومه نه ده چې افغان حکومت به کوم قیمت پرې کوي خو دا له ورایه 

 څرګندیږي چې له طالب سره د سولې په نامه به افغانستان حتماً امریکا ته امتیاز ورکوي.
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