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

 
 ۰۹/۰۶/۲۰۱۸                                                           لینا ونیهما

 يړبه طالبان مجبور ک کایامر –اوربند 

 
له افغان حکومت سره اوربند اعالن  توکه د راتلونکي کمکي اختر د درې ورځو لپارهساري   والو طالبانو په بې  وسله

نه کوي؛ خو د بهرنیانو پروړاندې به د پخوا په پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه  چې په ترڅ کې به یې کړ
 څېر بریدونو ته دوام ور کوي.

 
زندانیان دي او  وسله والو طالبانو له اوربند سره، د هغو افغان سرتېرو د خوشې کېدو خبره هم کړې چې له دوی سره

 له پاتې بندیانو سره به له کورنیو سره یې د مالقات او نورو اسانتیاوو په برابرولو کې مرسته کوي. 
دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني د یوې ویډېو له الرې د روژې د مبارکې 

لپاره د طالب وسله والو پر وړاندې د یو طرفه اوربند اعالن  نېټې تر د اختر پینځمې پورې د نهه ورځو ۲۷میاشتې له 
 وکړ.

ولسمشر غني دغه اوربند په کابل کې د هېواد د علماوو له هغې درې زره کسیزه غونډې وروسته کړی چې پکې د 
طالبانو ته قرآني ایاتونو دالیلو سره د افغانستان روانه جګړه ناروا، انتحاري او بم چوونکی پکې دوزخي وګڼل شو او 

 پکې د سولې وړاندیز وشو. 

 
 دغه غونډه هم په تېرو اوولسو کالو کې بې سارې وه چې فتوا یې د افغان حکومت او ملت یوه ستره هیله ګڼل کېده.

کې، وسله والو طالبانو ته د دویمه غونډه په د کابل پروسې که څه هم افغان ولسمشر تېر کال د کب د میاشتې په نهمه 
ری وړاندیز وکړ، طالبانو یې پر وړاندې کوم مثبت ځواب ور نه کړی او له هغې سره سره یې بیا هم د سولې بې سا

 خندق په نامه خپل پسرلني عملیات پیل کړل چې په دې وروستیو کې یې یو شمېر بریدونه هم ترسره کړل.
حکومت د سولې ابتکار په خپل  د محمد اشرف غني د واک ته له رسېدو سره او د کابل پروسې له جوړېدو سره افغان

 الس کې واخیست او د افغان حکومت ژمنتیا یې د سولې لپاره څرګنده کړه. 
په هغه وخت کې وسله والو طالبانو په مستقیم ډول له امریکا سره د سولې د خبرو کولو لپاره لېوالتیا ښوده او ویل یې 

شکنټن سره خبرې تر سره شي او تر اوسه یې خپل دې چې افغان حکومت خپلواک نه دی، د همدې لپاره باید له وا
 دریځ ته بدلون نه دی ور کړی.

 
خو واشکنټن د وسله والو طالبانو دا یوازینۍ پاتې بهانه هم ختمه کړه چې کواکې طالبان دې مستقیم له امریکا سره 

ا کې وویل، متحده ایالت له خبرې وکړي. د متحده ایاالتو ولسمشر ډونالډ ټمپ او د ملي امنیت شورا په منځنۍ آسی
طالبانو سره د سولې خبرو کې د افغان چارواکو په استازیتوب عمل نه کوي، مګر دوی غواړي له افغان حکومت سره 
د سولې په خبرو کې د هغوی تر څنګ برخه واخلي. دا د طالبانو د توقوع خالف څرګندونې برېښي چې د امریکا 

خبرو کولو ډډه ښیي. هغوی واي افغان حکومت یو مشروع او خپلواک حکومت  متحده ایاالت یې کوي او له مستقیم
دی، له هر چا سره چې سوله کول غواړي، کوالی یې شي او موږ نه شو کوالی چې د یو خپلواک حکومت په 
استازولۍ له چا سره د سولې خبرې تر سره کړو، بلکې کوالی شو چې د حکومت تر څنګ یې د مالتړي په توګه 

 ږو.ودرې
د امریکا وروستی دریځ له یوې خوا د وسله والو طالبانو دا غوښتنه هم پوره کوي چې له دوی سره به مخامخ خبرو ته 

 کېښني او له بلې خوا د یو ازاد او خپلواک حکومت دریځ هم منالی شي. 
 

مت او امریکا( په ګډون د اوس طالبان له یوې خوا مجبور دي او له بلې خوا یې دا په ګټه ده چې د دواړو )افغان حکو
سولې خبرې تر سره کړي، ځکه چې که د امریکا د وتلو خبره هم کېږي، دوی به یو پر بل شاهدان وي، افغان 
 حکومت او امریکا به ژمنې وکړي او په ترسره کېدو کې به یې دواړه یو بل ته مسوولیت هم ومني.
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له قوله لیکي، امریکا په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد  واشنګټن پوسټ ورځپانه د امریکا د دفاع وزیر جېم مټېس
 خپل پوځي عملیات نور هم پراخوي

. 
اوس  .جېم مټېس دا خبره تېره ورځ په بروکسل کې د ناټو هېوادونو د دفاع وزیرانو په ناسته کې خبریاالنو ته وکړه

الن کړی، د امریکا پوځ ته به په دې موده کې چې افغان دولت د یوې اونۍ لپاره له وسله والو طالبانو سره اوربند اع
فرصت په الس ورشي چې د طالبانو پر ضد د خپلو هوایي عملیاتو ته دمه وکړي او ټول پام د داعش ډلې پر ضد 

 .عملیاتو ته واړوي
الو په افغانستان کې دغه دوه طالب او داعش جنګي ډلې په خپلو کې سره اختالفات لري چې د داعش ځپل به د وسله و

 طالبانو د نظر په خالف نه وي. 
 

بل خوا داعش ډله د امریکا دښمنې روسیې ته ګواښ دی او روسیه له همدې امله امریکا ګواښي چې د دوی په 
موجودیت کې داعش ډله په افغانستان کې فعالیت کوي او دوی ته سرخوږی جوړوي، د همدې ګواښ له امله امریکا 

)بمونو  د ننګرهار والیت په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر پټنځیو د ۱۳اپرېل پر  کال د ۲۰۱۷ لومړی ځل د
 مور( ستر بم وغورځاوه. 
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