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واحد فقیري

سپیني مانۍ د طالبانو سره د مخامخ خبرو امر ور کړی دئ
د متحده ایاالتو معتبر اخبار نیویارک ټایمز د جوالی پر  ۱۵باندي خبر ورکوي چي جمهورریس ټرمپ خپلو ټاپ
دپلوماتانو ته امر کړی دئ چي د طالبانو سره د مخامخ خبرو الري چاري ولټوي .د ښاغلي ټرمپ دا امر د متحده
ایاالتو په پالیسۍ کي یو عمده بدلون دئ ،او هدف ئې دا دئ چي د افغان  ۱۷کلن جنګ د مذاکراتو له الري فیصله
کړي.
اخبار لیکي چي طالبانو له ډیر وخت راهیسي ټینګار کاوه چي هغوی غواړي اول له امریکایانو سره د سولي خبري
پیل کړي ،خو متحده ایاالتو اصرار کاوه چي طالبان باید د کابل له حکومت سره خبري وکړي.
د متحده ایاالتو عالي رتبه مامورین د امریکا د ستراتیژۍ همدا عمده بدلون تایید وي .هغوی وایي چي اصلي هدف د
مذاکراتو له الري د دې روان اوږده جنګ ختمول دي .هغوی وایي چي د ټرمپ اداره دې نتیجې ته رسېدلې ده چي د
امریکا نوې ستراتیژي کوم محسوسه نتیجه نه ده ورکړې ،او نه ئې هم د طالبانو مومنټوم ور سوکه کړی دئ.
نیویارک ټایمز لیکي که څه هم د سولي د مذاکراتو لپاره ټاکلې نېټه نه ده اعالم سوې ،خو خبرو ته د متحده ایاالتو
چمتو کېدل پر دې داللت کوي چي امریکا غواړي د افغانستان بن بست مات کړي.
اخبار وایي چي ټرمپ تېره میاشت فیصله وکړه چي امریکایي دپلوماتانو ته زیات واک اختیار ورکړي ،څو مذاکرات
بېرته راژوندي کړي .پدې تېرو څو هفتو کي ،عالي رتبه امریکایي دپلوماتان کابل او اسالم اباد ته سفرونه وکړل ،څو
د امریکا او طالبانو تر مینځ د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي .په همدې لړ کي ،د امریکا خارجه وزیر
ښاغلی پامپیو او مېرمن ایلس ویلز سیمي ته سفرونه وکړل.
مېرمن ایلس ویلز وایي«،زه فکر کوم چي پدې برخه کي ښاغلي پامپیو په وضاحت خبري وکړې .هغه وویل چي موږ
چمتو یو چي د طالبانو سره خبري وکړو ،او د مذاکراتو لپاره اسانتیاوي برابري کړو .موږ به خپل ټول کوښښ وکړو
چي طالبان او د کابل حکومت پر یوه مېز راغونډ کړو».
اخبار لیکي چي ځیني افغان چارواکي وایي د متحده ایاالتو او طالبانو تر مینځ مخامخ خبري به باالخره د طالبانو ،کابل
حکومت ،امریکا ،او پاکستان تر مینځ خبرو ته الره خالصه کړي.
نیویارک ټایمز لیکي چي امریکایي چارواکي دې فیصلې ته رسېدلي دي چي د طالبانو سره د مخامخ خبرو پرته بله
چاره نسته ،ځکه طالبان به هیڅکله همدا غوښتنه خوشي نه کړي.
اخبار لیکي چي ټرمپ د افغان له جنګه ستړی سوی دئ ،او ځو کرته ئې خپل نارضایت په ډاګه کړی دئ .هغه
غواړي چي د افغان جنګ ژر تر ژره ختم سي.

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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