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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
 ۰۳/۰۸/۲۰۱۸                                                                     ريیواحد فق    

 داستان ۍسري دپلوماس کاید طالبانو سره د امر

  

په ډیلي بیسټ کي لیکي چي یوه پخوانۍ امریکایي سفیره او یو متقاعد امریکایي ډګروال د  ۲ښاغلی سپینسر اکرمېن د اګست پر 
طالبانو سره د څو میاشتو سري دپلوماتیکي هلو ځلو په جریان کي دې نتیجې ته رسېدلي دي چي طالبان د سولي په خاطر په 

  افغانستان کي د امریکایي عسکرو محدود حضور هم مني.
 

 ات اوږد دئ، خو ما ئې صرف مهم ټکي ترجمه کړي دي.نوټ: دا رپوټ زی
 

 متن:
تېر نومبر، ښاغلی کریس کولیندا او پخوانۍ سفیره مېرمن رابین رافیل په طیاره کي سپاره سول، او په قطر کي ئې د طالبانو له 

ئې هم د ټرمپ د حکومت اجازه  استازو سره وکتل. البته د هغوی دپلوماتیکي کوښښونه د ټرمپ د ادارې لخوا نه تمویلېدل، او نه
  درلوده. خو د هغوی دپلوماتیکي هلو ځلو باالخره د ټرمپ اداره دېته وهڅوله چي طالبان سولي ته چمتو دي.

 
په  ۲۰۱۳د   ښاغلی کولیندا د امریکا د اردو یو پخوانی دګروال دئ، او هغه د جمهورریس اوباما په دوران کي د طالبانو سره

 «خو دا کرت ما په طالبانو کي د سولي لپاره زیات جدیت ولید.»کي برخه لرله. ښاغلی کولیندا وایي،ناکامو مذاکراتو 
 

خو هغوی دا   هغه وایي طالبانو موږ ته وویل که څه هم هغوی په عام توګه د امریکا د نظامي حضور سره سخت مخالفت کوي،
ګوزران کوالی سي. طالبانو پدې خبرو کي بار بار   ضور سرههم مني چي په افغانستان کي د امریکا د محدودو پوځیانو د ح

 ټینګار کاوه چي بیا به په افغانستان کي خارجي تروریسټانو ته ځای ور نه کړي.
 

طالبانو وویل د سیاسي روغي جوړي څخه وروسته که چیري د افغان حکومت فیصله وکړي چي بین المللي »کولیندا وایي،
د افغان عسکرو د روزلو لپاره پاته سي، طالبان لدې مفکورې سره مخالفت نه لري، ځکه طالبان به  قواووي دي په افغانستان کي

 «د دې تصمیم برخه وي.
 

مېرمن رابین رافیل او کولیندا په نهو میاشتو کي درې کرته له واشنګټنه قطر ته سفرونه کړي دي، د هغوی دپلوماتیکي هلو ځلو 
د متحده ایاالتو د حکومت دریځ تکامل کړی دئ. »ته الره خالصه کړه. مېرمن رافیل وایي،باالخره د مېرمن الیس ویلز سفر 

هغوی باالخره پدې قانع سوي دي چي په افغانستان کي جنګ یو بن بست ته رسېدلی دئ. په بل عبارت، نه طالبان جنګ ګټالی 
 «سي، او نه ئې هم موږ ګټالی سو.

 
خو بیا هم هغوی داسي اکټ کاوه لکه هلته چي یو   افغان کشالې لپاره نظامي حل نسته، که څه هم د امریکا حکومت دا منل چي د

 نظامي حل وي. په همدې کلونو کي، یوازي پګواش د طالبانو سره دپلوماتیکي چېنل خالص پرېښي وو.
 

رافیل د پګواش څو مجلسونو ته راغله. مېرمن رافیل پدې سیمه ایزو او غیر مېرمن »د پګواش مشر ښاغلی کوتا راموسینو وایي،
د متحده ایاالتو په خارجه وزارت کي د جنوبي اسیا چاري   مېرمن رافیل یو وخت« رسمي دپلوماسۍ کي یوه مهمه مهره وه.

 او طالبانو پخوانی معرفت ورسره الره. اداره کولې،
 

یندا هم ملګری کړ، ځکه هغه یو وخت په افغانستان کي خدمت کړی وو، او په نظامي او مېرمن رافیل د ځان سره ښاغلی کول
  په خبرو کي د هغه د دفاع وزیر ښاغلي رابټ ګېټس استازی وو. ۲۰۱۱دپلوماسي چارو کي ماهر وو. کولیندا د طالبانو سره د 

 
ه دئ مالمت کړئ، ځکه زه باور لرم چي حق زموږ ما په سلهاوو طالبان وژلي دي. ما هیڅکله پدې باب ځان ن»کولیندا وایي،

سره وو. مګر تشدد په خپل ذات کي یوه نهایي غایه او هدف نه دئ. کله چي ستاسو مخالفان ستاسو د اهدافو منلو ته چمتو سي، 
 «بیا نو موږ مجبوره یو چي د جنګ د ختمولو لپاره جدي اقدام وکړو.
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ي د طالب مشرانو په خبرو کي جدیت موجود وو. هغوی بار بار ویل چي افغانستان په کولیندا، مېرمن رافیل، او راموسینو وای
 باندي بدلېږي. او داعش قوي کېږي.« دوهمه سوریې»
 

که څه هم د طالبانو اعالمیې د خارجي عسکرو پر بېله قید او شرطه وتلو باندي ټینګار کوي، خو په خصوصي مجلسونو کي 
  تی د امریکایي عسکرو د پاته کېدو لپاره هم تیوریک چمتو والی ښیي.هغوی نهایت انعطاف ښیي، او ح

 
طالبان وایي که چیري د افغانستان حکومت اساسي قانون تعدیل کړي، سیاسي نظام پراخ او عام شموله کړي، او د طالبانو ګډون 

اته کېدو ته دعوت کړي. دا امریکایي ومني، طالبان به د موقتي حکومت دا فیصله ومني چي امریکایي عسکر په افغانستان کي پ
عسکر به د افغان عسکرو په تمرین کي برخه اخلي. طالبان حتی حاضر دي چي د متحده ایاالتو د نظارت اډې او پوستونه هم په 

  ومني.  افغانستان کي
 

کړه سي چي دا طالبان امریکایي عسکر نه غواړي، خو که چیري د دې تضمین ور»د پګواش مشر ښاغلی راموسینو وایي،
  «عسکر به د هغوی سره جنګ نه کوي، بیا نو پر دې مسلې باندي خبري کوي.

 
کولیندا وایي طالبانو ګومان کاوه چي ټرمپ به سمدستي خپل عسکر له افغانستانه وباسي، خو کله چي ټرمپ د پاتېدو فیصله 

 وکړه، طالبان پوه سول چي باید یوه د حل الره پیدا کړي.
 

ند پدې برخه کي بنیادي نقش ولوباوه، او زیات امریکایان ئې پدې قانع کړل چي د خبرو او مذاکراتو وخت رارسېدلی د اختر اورب
دئ. دغه راز د اختر اوربند دا هم وښوده چي طالبان تر یوې واحدي قومندې الندي دي. او طالب مشران پر خپلو جنګیالو باندي 

 پوره کنټرول لري.
 

زموږ مسولیت دئ چي د دې جنګ لپاره یو دپلوماتیک حل پیدا کړو. اوس یو ښه فرصت رابرسېره سوی  دا»مېرمن رافیل وایي،
  «دئ. موږ باید دا فرصت له السه ور نه کړو. موږ باید بېکاره او بې تفاوته پاته نه سو.

 
اسانه کار نه دئ، مګر موږ باید موږ باید خپل شخصي احساسات د ملي ګټو په خاطر لیري پرېږدو. دا یو »ډګروال کولیندا وایي،

 «دا کار وکړو. موږ باید دا جنګ د مذاکراتو له الري وګټو. دا یو مسولیت او وظیفه ده.
 

 

war?ref=home-longest-americas-end-to-talks-taliban-secret-the-https://www.thedailybeast.com/inside 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://www.thedailybeast.com/inside-the-secret-taliban-talks-to-end-americas-longest-war?ref=home
https://www.thedailybeast.com/inside-the-secret-taliban-talks-to-end-americas-longest-war?ref=home

