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 واحد فقیري
 

 ن کي د خپلو ګټو د ساتلو په مقصدهند باید په افغانستا
 د طالبانو سره تماس ټینګ کړي

 

لیکي د افغانستان حاالت د هند د ملي امنیت لپاره مستقیم او غیر  2۳ښاغلی جوی میترا په دپلومات کي د اکټوبر پر 
غواړي چي افغانستان د افراطیانو په یوې داسي اډې باندي بدل سي چي په کشمیر کي مستقیم عواقب لري. هند نه 

 .کړي ایسار ورته مشکالت خلق کړي. بلخوا، د هند ملي ګټي دا ایجابوي چي په افغانستان کي د پاکستان نفوذ را
 

بشري مرستو باندي تکیه اوس هند په افغانستان کي د دغو اهدافو د السته راوړولو په غرض یوازي پر  البته همدا
کړې ده، خو دا کافي نده. د هند د ملي امنیت په حلقو کي دا مفکوره حاکمه ده چي افغانستان ته هندي عسکر لېږل نه 

 .ممکن دي او نه هم مناسب دي. مګر د افغانستان په ارتباط د هند پالیسي باید بدله سي
 

په افغانستان کي د امریکا اوسنۍ پالیسي پر بمباریو باندي تکیه لري، او هدف دا دئ چي طالبانو ته اجازه ور نه کړي 
چي ستري حملې وکړي، البته دا پالیسي چندان موثره نه ده. بل پلو، سیمه ایز حاالت هم بدلېدونکي دي، او جنرال 

له طالبانو سره مرسته کوي. روسیه او ایران د داعش له خورېدو  مېلر په ډاګه وایي چي روسیه، پاکستان، او ایران
څخه ډارېږي. پاکستان د افغانستان سره د ډیورنډ پر سر جنجال لري، پاکستان نه غواړي چي یو داسي باثباته افغان 

 .حکومت قایم سي چي پر خپلو مځکو باندي پوره تسلط ولري
 

نو په نفع دئ. آالن د افغان حکومت صرف د ځان د ساتلو په غم کي دئ، اوس، حاالت او د قواوو انډول د طالبا همدا
خو طالبان مخ په وړاندي روان دي، او غواړي چي د سولي نهایي موافقه د ځان په ګټه وڅرخوي. فعال د اشرف 

طالبان د یوه مشروع سیاسي ډلي په حیثت  غني حکومت دونه لړزانه دئ چي پرته له مخکني شرایطو څخه ئې
ېژندل. همدارنګه، متحده ایاالت د طالبانو سره په رسمي خبرو لګیا دي، او حتی د طالبانو سره ئې د خپلو قواوو وپ

 .پر ایستلو باندي هم خبري کړي دي
 

په افغانستان کي، د امریکا د موقف زیاتېدونکی ضعف طالبانو ته دا امید ورکوي چي که چیري هغوی خپل اوسنی 
ت او ځان ټینګ کړي، متحده ایاالت به ال څه ستړي کړي. او باالخره به طالبان نه یوازي ال دریځ وساتي، څه مقاوم

  .بلکي د امریکایي قواوو د پسي اخیستلو هدف به هم ترالسه کړي زیات امتیازات حاصل کاندي،
 

 :ي ښايي درې سناريوي انکشاف وکړيپه افغانستان ک
 

ور داخل سي، د افغانستان په سیاست، امنیت، او خارجي  ت کي کامالً لومړی، طالبان د افغانستان په سیاسي جوړښ
ځکه  پالیسي کي د ویټو اختیارات ترالسه کړي. روسیه، ایران، او پاکستان به لدې آپشن سره کوم مشکل و نه لري،

 ین المللي سطح کي مشروعیت ورکوي.د طالبانو سره د هغوی اوسنی تماس طالبانو ته په ب
 

ټول خطرونه مو رفع »له افغانستان څخه خپل عسکر پای پاکه وباسي، او ادعا وکړي چي په اصطالح دوهم، امریکا 
 نګ طاقت او حوصله له السه ورکړي.دا به هله واقع سي چي امریکا نور د ج« کړ.

 

کړي. او جنګ ته ادامه ور سناریو دا ده چي متحده ایاالت پر ځان باندي د فرسایشي جنګ زحمت قبول کړي، ،درېیمه
 .طالبان باالخره اساسي قانون ومني، او د واشنګټن او کابل د خوښي شرایطو ته غاړه کښېږدي
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پدې دریو اپشنونو کي اول ئې زیات ممکن دئ، په تېره بیا کله چي د ښکېلو اړخونو سیاسي او نظامي ګټو ته پام 
 .وسي. دوهم اپشن تر درېیم ډیر قوی دئ

 

 د ګټو د ساتلو لپاره دوه اپشنه لري.  اوس نو، هند د خپل ملي امنیت
 

دا دئ چي د افغان امنیتي قواوو سره د پام وړ نظامي مرستي وکړي. د هند دا اقدام او فیصله به دا وښیي چي  :لمړی
 هند باور لري چي په نهایت کي طالبان د سیمي لپاره سیاسي او امنیتي ثبات نه سي راوستالی. 

 

ً اپشن ئې دا دئ چي د طالبانو  :دوهم په تماس کي سي، او خپل اوسنی مخالفت خوشي کړي. واقعیت دا  سره مستقیما
دئ چي متحده ایاالت او د اشرف غني حکومت پخپله د طالبانو سره په خبرو لګیا دي. لهذا، په اوسني شرایطو کي 

ات نظامي و کي زیبه د طالبانو سره د هند دپلومات روابط منفي تلقي نه سي. څرنګه چي طالبانو پدې وروستیو وختون
اوس تماس ټینګ کړي، ځکه  موفقیتونه ترالسه کړي دي، دا به ډیر مناسب وخت وي چي هند د هغوی سره همدا

  .آالن طالبان پر کوم مشخص یو هیواد او اکټر باندي د پام وړ تکیه نه لري
 

 پای
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