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 ،بولي لګېدلې په طالبانو
 

 ؟به یې په ښه قیمت واخلي کڅو
 

په داسې حال کې چې له وسله والو طالبانو سره د افغان حکومت او امریکا لخوا د سولې پراخې هڅې روانې دي؛ 
د یوې اعالمیې له الرې اعالن  دغې ډلې هم د نړۍ هیوادونو ته سفرونه پیل کړي دي. تېره ورځ وسله والو طالبانو

د طالبانو  وکړ چې له ایران څخه د دغې د پالوي له راتګ وروسته به د سیمي نورو هیوادونو ته هم سفرونه وکړي.
په خبرپاڼه کې راغلي چې ایران ته یې د پالوي موخه د سیمې له هېوادونو سره ددوى د اړیکو د لړۍ یوه کړۍ 

  .يراتلونکي کې د سیمې نورو هېوادونو ته هم سفرونه وکړي ترڅو د هغوى مالتړ خپل کړ ددوى پالوى به په نږدې او هد
چې د طالبانو پالوى تهران ته راغلى او د بهرنیو  وایران د بهرنیو چارو وزارت اعالن کړى  د ېدوه ورځې وړاند

یکا، پاکستان، سعودي او اماراتو په اماراتو کې له امر ېوړاند دوه اوونۍ .يچارو له مرستیال وزیر سره یې کتلي د
چې ترسره کوي یې. له دې وړاندې هم دغې ډلې  ىسره تر خبرو وروسته تهران ته د طالبانو د پالوي دا دویم سفر د

  .عربستان او پاکستان ته هم په چکر تللي وپه ځلونو ایران ته سفرونه کړي دي. له ایران وړاندې مسکو، چین، سعودي 

تر ټولو جالبه بیا دا ده چې د سیمي هیوادونو ته د طالبانو سفرونه وروسته له هغې ډېر شول؛ کله چې د پاکستان د 
خو پوښتنه دا ده چې د سیمي  .بهرنیو چارو وزیر د چین، ایران او مسکو په ګډون د سیمي هیوادونو ته سفر وکړ

  ؟و وزیر له سفرونو سره څه تړاو لريهیوادونو ته د طالبانو سفرونه د پاکستان د بهرنیو چار
د سیمي هیوادونو ته د طالبانو او د پاکستاني چارواکو د سفرونو تړاو په دې کې دی چې پاکستان اوس په وسله والو 
طالبانو سوداګري پیل کړې ده. کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له عمران خان څخه د یو لیک الرې غوښتنه 

دې له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي؛ نو پاکستان خپل ځان په روانه لوبه کې بریالی او وکړه چې طالبان 
   امریکا او افغان حکومت خپل ځان ته اړمن ولیدل. هماغه و چې پاکستان د طالبانو پر سر نوې لوبه پیل کړه.

پاکستان د دې لپاره چې د طالبانو پر سر له افغان حکومت او امریکا څخه ډېر امتیاز ترالسه کړي نو په دغه ډله یې 
د سیمي د هیوادونو په ځانګړې توګه د امریکا د سیالو هیوادونو تر منځ بولۍ ته وړاندې کړه. اوس د امریکا رقیب 

  .ر سر د بولۍ میدان ته وځيهیوادونه هڅه کوي چې له پاکستان سره د طالبانو پ
 

  ؟د طالبانو ښه څوداګر څوک دي
 

  .په اوس وخت کې د وسله والو طالبانو ښه سوداګر ایران، مسکو، چین او سعودي عربستان دي
 

 :نايرا
 

ایران ځکه غواړي دغه بولي وګټي چې له یوې خوا یې امریکا سره ټاټنې ژوول پیل کړي او له بلې خوا د افغانستان 
د کنټرول لپاره غواړي چې د افغانستان په جغرافیه کې د بندونو د تخریب لپاره یوه ډله ولري. ایران پوهیږي د اوبو 

چې که له وسله والو طالبانو سره د امریکا په نوښت سوله وشي نو امریکا به د افغانستان له جګړې بریالۍ بهر شي 
افغان حکومت مخه د اوبو د مهار لپاره واوړي. نو او په ضمن کې به په افغانستان کې د سولې په صورت کې د 

اوس مهال د وسله والو طالبانو په کنټرول سره غواړي چې له یوې خوا امریکا د افغانستان په جګړه کې بوخته وساتي 
  .او له بلې خوا دافغانستان د اوبو د کنټرول مخه ونیسي

 

  :هروسي
غانستان کې د امریکا د حضور ننګوونکی هیواد دی. مسکو په مسکو په سیمه کې د امریکا سرسخته سیال او په اف

سیمه کې د داعش پروژه د ځان پر وړاندې د امریکا لخوا برابره شوې پروژه بولي او د همدې لپاره چې په افغانستان 
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د  کې د دغې ډلې سره د مقابلې لپاره داسې ډله ولري چې روسیه پرې کنټرول ولري؛ هڅه کوي چې د پاکستان لخوا
  .طالبانو پر سر روانه بولي دوی وګټي

 

 :نچي
 

چین هم په سیمه کې د سیاسي او اقتصادي لحاظه د امریکا سیال او د پاکستان نیږدې دوست بلل کیږي. د دې لپاره 
چې په افغانستان کې له امریکا سره ښه سیالي وکړي غواړي چې په وسله والو طالبانو کنټرول ولري. نو د همدې 

  .وانه بولۍ کې چین هم غواړي چې ګټونکی شيلپاره په ر
 

  :نسعودي عربستا
 

که څه هم پاکستان، قطر او سعودي عربستان په سیمه کې هغه هیوادونه دي چې په افغانستان کې یې د وسله والو 
خوا د والي په میلمستون کې د طالبانو ل کله چې په کندهار والیت لتېر کا طالبانو نظام په رسمیت پیژندلی و؛ خو

د سعودي عربستان ډیپلوماتان ووژل شول نو دغې پیښې د پاکستان او سعودي عربستان  خونړی برید ترسره او په کې
ځکه د معلوماتو وروسته په ډاګه شوه چې دا برید د پاکستان لخوا پالن شوی و. له دې سره له  .اړیکې ترینګلې کړې

که عربستان ویل چې طالبان زما په چنده چلیږي او پاکستان طالبانو سره هم د سعودي عربستان اړیکې سړې شوې. ځ
  .بېرته د همدوی په خالف وکارول نو هماغه و چې د طالبانو او سعودي اړیکې سړې شوې

اوس د دې لپاره چې پر طالبانو دغه کنټرول بیرته ترالسه او همداراز د دې لپاره چې سعودي عربستان له قطر سره 
ي له وسله والو طالبانو سره خپلې اړیکې ورغوي. په همدې خاطر په روانه بولۍ کې سعودي خپل رقابت وپالي؛ غواړ

  .عربستان هم هغه هیواد دی چې پر وسله والو طالبانو پانګونه کولی شي
 

 پای
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