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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰1۸/۰۸/۲۵

واحد فقیری

طالبان سولي ته ضرورت نه لري ،ځکه جنګ ګټي
د واشنګټن پوسټ مشهور سیاسي مبصر ښاغلی مکس بووټ د اګسټ پر  ۲۳مه لیکي:
جمهور رئیس بیل کلنټن او له هغه راوروسته د امریکا بل هر حکومت کوښښ کړی دئ
چي د طالبانو سره سیاسي معامله وکړي .د امریکا تازه خپاره سوي محرم اسناد ښیي چي
د  1۹۹۵او  ۲۰۰۰تر مینځ امریکائي دپلوماتانو ( ۳۰دیرش) ځله د طالبانو سره پدې
غرض مالقاتونه کړي دي څو هغوی پدې قانع کړي چي په افغانستان کي د تروریسټانو
د تمرین مرکزونه بند کړي .په  1۹۹۸کي ،د کلنټن ادارې د طالبانو سره مخامخ خبري
وکړې ،او طالبانو ژمنه وکړه چي تروریسټانو ته به اجازه ور نه کړي چي افغانستان خپله
اډه وګرځوي .خو فقط څو میاشتي وروسته القاعدې په کنیا او تانزنیا کي د امریکا پر
سفارتونو باندي مرګانۍ حملې وکړې .
ښاغلی واحد فقیری

لیکوال زیاتوی ،د سپټمبر تر حملو راوروسته جورج بوش د مذاکراتو په مووډ کي نه وو ،خو کله چي متحده ایاالت
د افغانستان په باتالق کي راګیر سول ،د طالبانو د محلي قومندانانو سره تماسونه پیل سول ،څو هغوی د امریکا په
حمایت د کابل حکومت سره روغه جوړه وکړي .کله چي ښاغلی اوباما قدرت ته ورسېد ،هغه په افغانستان کي د
امریکائي قواوو د زیاتولو سره جوخت اعالم کړل چي یوازي سیاسي روغه جوړه جنګ ختموالی سي .اوباما طالبان
تشویق کړل چي په قطر کي خپل سیاسي دفتر پرانزي ،څو د رسمي مذاکراتو لپاره الره اهواره سي .
اوس ،د ټرمپ حکومت غواړي چي د طالبانو سره مستقیمي خبري وکړي ،او په عین حال کي د کابل حکومت ،چي
طالبان ئې د امریکا مزدور بولي ،بای پاس کړي .بلخوا ،مسکو غواړي چي د طالبانو او نورو سره د سولي مذاکرات
پیل کړي ،خو پدې خبرو کي به امریکا حضور و نه لري.
لیکوال لیکي :زه نه غواړم چي د بدو خبرونو ویاند واوسم ،خو داسي برېښي چي دا اوسني کوښښونه به د پخوا په
شان کومه مثبته نتیجه ور نه کړي .ځکه طالبان په نظامي ډګر کي مات سوي نه دي ،پدې تېرو څو هفتو کي ئې پر
غزني ،فاریاب ،بغالن ،او تخار باندي حیرانونکي حملې وکړې ،او په سلهاوو عسکر ئې ووژل .یوازنی فکټور چي
د کابل د حکومت له سمدستي سقوط څخه مخنیوی کوي ،هغه د امریکائي قواوو فعال حضور دئ .
خو وروسته له  1۷کالو جنګ څخه ،په افغانستان کي د متحده ایاالتو د پاته کېدو تعهد او استقامت په څرګنده توګه
کمزوری کېږي .تېرکال ،جمهوررئیس ټرمپ د خپل ملي امنیت د مشاور مک ماسټر په تشویق او فشار افغانستان ته
اضافه عسکر واستول .خو اوس ماک ماسټر برطرفه سوی دئ ،په افغانستان کي امنیت ال خراب سوی دئ ،او ټرمپ
بېحده بې حوصلې سوی دئ .دمګړی ټرمپ پر دې باندي سوچ کوي چي له افغانستانه امریکائي عسکر راوباسي ،او
د افغانستان جنګ د ایرک پرینس مزدورو جنګیالیو ته ور وسپاري.
پای
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