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یمخامخ خبر کایطالبانو سره د امر  
 تکرار؟ وړکیکال د بن د پر ۲۰۰۱د  که

 
مه نیټه د امریکا د متحده ایاالتو دولت د دی هیواد د جمهوررئیس دونالد ټرمپ د حکم ( ۱۵د جوالی د میاشت په )

سره امریکا تیاره ده چی د هغه څه په هکله چی په دوی پوری اړه لری د افغان طالبانو :» سره سم اعالن وکړ چی 
 «مخامخ خبری وکاندی

 «دوی هم د امریکا سره د مخامخ خبرو د پاره تیاری نیسی» تردی اعالن وروسته طالبانو هم سمدستی و ویل چی 
د دی خبر له خپریدو ورسته شنونکو په دا تیرو څو ورځو کی ډول ډول تعبیرونه  و کړل خو په دی هیڅوک هم نه 

 روستی نتایج به څه راووځی؟پوهیږی چی د دی خبرو) که چیری وشی( و
زه که څه هم کوم سیاسی څیړونکی نه یم خو که دا خبری د ملګرو ملتو د سازمان له ګډون پرته، د طالبانو د ستر 
حمایت کونکی دولت پاکستان له ګډون پرته او د موجود دوه سری افغان دولت له ګډون پرته یواځی د طالبانو او د 

میالدی  ۲۰۰۱شی ، ماته یی نتیجه هماغه ډول او تر هغی هم بدتره ښکاری لکه په  ټرمپ د اداری له خوا تر سره
کال کی چی د امریکا تر حمایی او سر پرستی الندی د غربی تیکنوکراتو، د مخلوع پاچا د پلویانو او د جمعیت د تنطیم 

 په ښار کی تر سره شوی. د شارلټانو ترمنځ په ډیری وارخطایی، بی پروایی او ساده ګۍ سره چی د جرمنی د بن
زه دا ادعا له دی کبله کوم چی امریکا مخکی له مخکی ویلی چی دوی به د طالبانو سره یواځی په هغو مسائلو باندی 

 خبری کوی چی په افغانستان کی په امریکا او د ناتو په سازمان پوری اړه لری. 
ماته د دی خبری مفهوم داسی بریښی چی امریکا د افغان مسئلی د هر اړخیز حل سره او هغو ستونزو د له منځه وړلو 
سره چی د دوی او د ناتو د غړو هیوادونو د وسله برید نه وروسته ورسره افغان ولس مخامخ شویدی، کومه دلچسپی 

 او عالقه مندی نه لری.
ده او اسانه ده چی د اشرف غنی او عبدهللا واک ته د یو څو ساعتو په اوږدو کی خاتمه امریکایانو ته دا خبره ډیره سا 

ورکړی او پرځای د مال هیبت هللا او مال رسول اویا کومو نورو نامعلومو اشخاصو په مشری همداسی یو بل ناکاره او 
 بی کیفایته د ملی یووالی دولت را منځ ته کړی.

هر هغه قوت نه چی د افغان د روانی کشالی یوه برخه جوړوی، پرته خبری وکړی نو د  که امریکا د طالبانو سره د بل
 خبرو اجندا به یی ممکن همدا وی چی: 

ــ طالبان باید امریکا ته دا تضمین ور کړی چی نه به په سیمه کی د دوی د منافعو په وړاندی دریږی او نه به د دوی 
سازمان له خوا په امریکا حمله کیږی او نه به په خپله خاوره کی تروریستی له خاوری د بیا د پاره د کوم تروریستی 

 ډلو ته ځای ورکوی. دا تضمین به دپاکستان او سعودی عربستان د هیوادونو په اعتبار منځ ته راځی. 
وی او په ــ طالبان به د هغو هیوادونو سره چی په سیمه کی د امریکا د ګټو خالف اقدامات تر سره کوی همکاری نه ک

 خپل قلمرو کی به ورته د امریکا په ضد د پالن جوړولو اجازه نه ورکوی.
 امریکا به اجازه ولری چی د خپلو ګټو د ساتنی د پاره د افغانستان جغرافیه د دایمی کنترول الندی ونیسی.

 ــ او دی ته ورته څه  نوری غوښتنی.
دا غوښتنه هم په طالبانو ومنی چی د دی هیواد سره سرحدی دا خبره هم د امکان نه بیرون نه ښکاری چی دپاکستان 

 اختالفات یا پای ته ورسوی او یا به د قبایلو په چارو کی الس وهنه نه کوی.  
 د دی په مقابل کی به طالبان د امریکا نه و غواړی چی:

 ــ دولتی قدرت دوی ته وسپاری. 
 ه مهال ویش له مخی و وځی. ــ د امریکا او ناتو قوتونه دی د افغانستان نه د یو

 ــ د دوی ټول بندیان دی خوشی کړی او د طالبانو سازمان دی د تور لست نه و کاږی.
 ــ د وی )طالبان( به اجازه ولری چی د اسالمی شرعیت د اصولو سره سم دولتی اداره جوړه کړی
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 ــ او امریکا به د دوی په داخلی چارو کی الس و هنه نه کوی
 رته څه نوری وړی وړی خبری. ــ او دی ته و

میالدی کال کی د وخت د شوروی اتحاد عسکر د شوروی د لیډر ګرباچوف په قومانده د  ۱۹۸۸او لکه څنګه چی په 
افغانستان نه و وتل، همداسی به د امریکا او ناتو قواوی هم د جمهورئس ټرمپ په قومانده د افغانستان نه و وځی او 

ان ولس او د افغانستان خاوره د طالبانو او ضد طالبانی قواو تر منځ د کورنیو جګړو میدان کال دوه وروسته به بیا افغ
جوړ شی او لکه د بن د نیمګړو توافقاتو په څیر به کال دوه وروسته داسی نوو ستونزو سره بیا افغانان مخامخ کاندی 

ن دولتونه د نورو ملګرو هیوادونو سره چی نتیجه ممکن د افغانستان تجزیه چی همدا اوس ورته د ایران او پاکستا
یوځای په شدت  کار کوی، را ووځی، او په دی توګه به د ټرمپ اداره د امریکا هیواد په افغانستان کی د بیګټی 

 مصرف نه وژغوری. 
نو په که د افغانستان د هیواد روان کړکیچ په هر اړخیزه او ژوره توګه ونه څیړل شی او د نړیوالو منلو انسانی نورمو

دننه کی ورته د حل معقوله الره ونه لټول شی، ماته دا جړه مشوړه نوره جړه ښکاری او نوی تباهی راته سترګو ته 
 راځی.

 هیله ده چی زما دا اندیښنه ناسمه وی. پای. 
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