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"د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﮫ اړه د ټرﻣپ د ادارې ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ"
ﺳﭘټﻣﺑر ۲۰۱۹ ،۱۹م
د ﮐﻣﭔټﯥ رﺋﯾس اﯾﻧګل ،ﻟوړﭘوړي ﻏړي ﻣﮏ ﮐول او درﻧو ﻏړو ،ﺳﮭﺎر ﭘﮫ ﺧﯾر .ډﭔره ﻣﻧﻧﮫ ﭼﯥ زه ﻣو د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﮫ اړه د ټرﻣپ د
ادارې د ﭘﺎﻟﯾﺳۍ اړوﻧد دﻏﯥ ﻣﮭﻣﯥ اﺳﺗﻣﺎﻋﯾﮫ ﻧﺎﺳﺗﯥ ﺗﮫ د وﯾﻧﺎ ﮐوﻟو ﻟﮫ ﭘﺎره راوﺑﻠﻠم .ﻟﮫ ﻣﺎ ﻏوښﺗل ﺷوي ﭼﯥ ﻟﮫ طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺳره د ﺳوﻟﯥ
ﺗړون ﮐوﻟو او د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن د ﺣﮑوﻣت او طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺗر ﻣﯾﻧځ د ﭘﺧﻼﯾﻧﯥ د ﺗﺳﮭﯾل ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ د ټرﻣپ د ادارې ھﻠﯥ ځﻠﯥ وارزوم .ﻟﮫ ﻣﺎ
څﺧﮫ دا ھم ﻏوښﺗل ﺷوي ﭼﯥ ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د ﺳوﻟﯥ د راﺗﻠوﻧﮑﯥ او ﻟﮫ طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺳره د ﺗړون ﺑﺎﻟﻘوه ﺧطروﻧﮫ او ګټﯥ ﭘﮫ ګوﺗﮫ ﮐړم.
ﭘﯾل ﺑﮫ ﭘر ھﻐو ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑوﻧو ﻟﮫ ﻟﻧډې رڼﺎ اﭼوﻟو وﮐړم ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﮫ اړه واﻗﻌﺎ ً ﻟﮫ ﻣﺗﺣدو اﯾﺎﻟﺗوﻧو ﺳره ﺷﺗﮫ ﯾﺎ ﻧﮫ ﺷﺗﮫ .ﺑﯾﺎ ﺑﮫ
دﻏﯥ ﺷﺧړې ﺗﮫ د ﺧﺑرو اﺗرو ﻟﮫ ﻻرې د ھواري ﻣوﻧدﻟو ﭘﮫ اړه د دﻏﯥ ادارې ﻟﮫ ﺧوا ﻏوره ﺷوې ﺗګﻼره او د ﭘﺎﯾښت وړ ﺳوﻟﯥ د
راﻣﯾﻧځ ﺗﮫ ﮐوﻟو ﻟﮫ ﭘﻠوه د دﻏﯥ ﺗګﻼرې ﭘر وړاﻧدې ﭘراﺗﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻت وارزوم .ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﭘر ﺧﭘﻠﯥ دﻏﯥ ﺳﭘﺎرښﺗﻧﯥ رڼﺎ واﭼوم ﭼﯥ
د ﺧﺑرو اﺗرو ھﻐﮫ روان ﺑﮭﯾر ﭼﯥ ﺗﭔره اووﻧۍ د وﻟﺳﻣﺷر ټرﻣپ ﻟﮫ ﻟوري "ﻣړ" اﻋﻼن ﺷو ،ﺑﺎﯾد څوﻣره ﭼﯥ ژر ﻣﻣﮑن وي ،ھوﻣره
ژر راژوﻧدی ﺷﻲ .د ﯾﺎد ﺑﮭﯾر ﻟﮫ ﺑرﮐﺗﮫ د اﺗو ﻣﯾﺎﺷﺗو ﺧﺑرو اﺗرو ﭘﮫ اوږدو ﮐﯥ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو او طﺎﻟﺑﺎﻧو د ﺗړون ﻣﺳوده ﭼﻣﺗو ﺷوې
وه او د دواړو ﻟورﯾو د ﻣرﮐﭼﯾﺎﻧو ﭘﮫ وﯾﻧﺎ دې ﺗﮫ ﭼﻣﺗو وه ﭼﯥ د وﻟﺳﻣﺷر ټرﻣپ ﻟﮫ ﺧوا ﻟﮫ وروﺳﺗۍ ھوﮐړې وروﺳﺗﮫ ﻻﺳﻠﯾﮏ ﺷﻲ.

د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﮫ اړه ﻟﮫ ﻣﺗﺣدو اﯾﺎﻻﺗو ﺳره ﮐوم اﻧﺗﺧﺎﺑوﻧﮫ ﺷﺗﮫ؟
ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻت د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﮫ اړه د ﭘﺎﻟﭔﺳۍ ﻟﮫ ﭘﻠوه درې ﺑﻧﺳټﯾزې ﻻرې ﻟري:
ﻟوﻣړی ،ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻت ﭘﮫ ﻧږدې وﺧت ﮐﯥ د ټوﻟو اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ ځواﮐوﻧو د اﭔﺳﺗﻠو ﭘﻼن ﺟوړ او ﻋﻣﻠﻲ ﮐړي .د ﻧﺎټو ﻧور ځواﮐوﻧﮫ ﺑﮫ
طﺑﻌﺎ ً ﭘﮫ ھﻣدﻏﯥ ﻣودې ﮐﯥ وځﻲ .د اﻣرﯾﮑﺎ ﻟﮫ ﭘوځﻲ ﺷﺗون ﭘرﺗﮫ ﺑﮫ ﭘﮫ ﮐﺎﺑل ﮐﯥ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو د ﺳﻔﺎرت ﭘﺎﯾښت ﻟﮫ ﭘوښﺗﻧﯥ ﺳره ﻣﺦ
وي ،ﭘﮫ ځﺎﻧګړې ﺗوګﮫ ﭼﯥ دﻏﮫ ﺳﻔﺎرت د ﺗﺧﻠﯾﯥ ﻟﮫ ﭘﺎره ﭼﯥ ﯾوازې د ھوا ﻟﮫ ﻻرې ﻣﻣﮑﻧﮫ ده ،ﭘر ﭘوځ ﻣﺗﮑﻲ دی .د ﺗرھګرۍ ﺿد
ھر ډول اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﮫ ﭘﮫ دې ﺻورت ﮐﯥ ﻟﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن څﺧﮫ ﺑﮭر ﻣوﻗﻌﯾﺗوﻧو ﯾﺎ د دﻏﮫ ھﯾواد د ﻧﻧﮫ ﻧﯾﺎﺑﺗﻲ ځواﮐوﻧو ﻟﮫ ﻻرې ﺗر
ﺳره ﮐﯾږي.
ﺷﺧړه ﺑﮫ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﻟﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم دﺧﺎﻟت ﭘرﺗﮫ رواﻧﮫ وي .ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ ﺷﮑﮫ ﺑﮫ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﻟﮫ وﺗﻠو وروﺳﺗﮫ ﯾﺎده ﺷﺧړه ﭘﮫ زﯾﺎت
اﺣﺗﻣﺎل ﺷدﯾده او ﻻ ګډه وډه ﺷﻲ .ﺳرﺑﭔره ﭘر دې ،د دې ﻗوي اﺣﺗﻣﺎل ھم ﺷﺗﮫ ﭼﯥ طﺎﻟب-ﺿد ﺳﯾﺎﺳﻲ او اﻣﻧﯾﺗﻲ ﻋﻧﺎﺻر ووﭔﺷل ﺷﻲ،
ﭘﮫ ځﺎﻧګړې ﺗوګﮫ ﮐﮫ د ﻣﺗﺣدو اﯾﺎﻻﺗو ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻼﺗړ او دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣوﺟودﯾت ﮐم ﺷﻲ .د دﻏﯥ ﻣﺎﺗﭔدﻧﯥ ﭼټﮑﺗﯾﺎ ﺑﮫ ﭘﮫ دې ﭘورې اړه وﻟري
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ﭼﯥ ﺗر څﮫ وﺧﺗﮫ ﺑﮫ د ﮐﺎﺑل ﺣﮑوﻣت د ﺑﮭرﻧﯾو ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﺎﻧو ﻣرﺳﺗﮫ ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐوي او د ھﻐو د وﭔﺷﻠو ﺟوګﮫ ﺑﮫ وي .دﻏﮫ ﺣﮑوﻣت اوس
ﻣﮭﺎل د ﺧﭘﻠو ﮐﺎروﻧو او ﭘﮫ ځﺎﻧګړې ﺗوګﮫ د ﺧﭘﻠو اﻣﻧﯾﺗﻲ ځواﮐوﻧو ﻟﮫ ﭘﺎره ﭘر دﻏو ﻣرﺳﺗو ﺷدﯾدا ً ﻣﺗﮑﻲ دی  .1ﮐﮫ طﺎﻟب-ﺿد ﺟﺑﮭﮫ ﭘﮫ
رﯾښﺗﯾﺎ ووﭔﺷل ﺷﻲ ،ﺷﺧړه ﺑﮫ ھﻐﯥ څو-اړﺧﯾزې ﮐورﻧۍ ﺟګړې ﺗﮫ ﭘﮫ ورﺗﮫ ﮐﭔدو ﺷﻲ ﭼﯥ د ۱۹۹۰ﻣو ﮐﻠوﻧو ﻟﮫ ﭘﯾل څﺧﮫ ﺗر ﻧﯾﻣﺎﯾﻲ
ﭘورې رواﻧﮫ وه او د طﺎﻟﺑﺎﻧو د را ﭘورﺗﮫ ﮐﭔدو ﻻﻣل ﺷوه.
ﮐﮫ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻت دﻏﮫ ﻻره ﻏوره ﮐړي ،د دې اړﺗﯾﺎ ﻧﮫ ﺷﺗﮫ ﭼﯥ ﻟﮫ طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺳره د ﺗړون ﻟﮫ ﭘﺎره ﺧﺑرې اﺗرې وﮐړي ،ﮐﮫ څﮫ ھم ښﺎﯾﻲ
ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻت د دې ﻟﮫ ﭘﺎره ﯾو ﺗواﻓﻖ وﻏواړي ﭼﯥ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو د ځواﮐوﻧو د وﺗﻠو ﻟﮫ ﭘﺎره د ﺧوﻧدي ﻻرې ﭘﮫ اړه ژﻣﻧﮫ ﺗر ﻻﺳﮫ
ﮐړي .د طﺎﻟﺑﺎﻧو ﻟﮫ ﻟوري ﭘﮫ دې اړه ھر ډول ژﻣﻧﮫ ﺑﮫ ﭼﯥ دوی ﺑﮫ ﻟﮫ ﺑﮭرﻧﯾو ﺗرھګرو ډﻟو ﺳره ﺧﭘﻠﯥ اړﯾﮑﯥ ﺷﮑوي ﯾﺎ ﺑﮫ ور ﺳره
ﺟﻧګﯾږي ،ﻟﮑﮫ ھﻐﮫ ژﻣﻧﮫ ﭼﯥ د راﭘوروﻧو ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺗړون ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﮫ وه ﭼﯥ د ټرﻣپ ادارې ﭘرې د ﺗﭔر ﮐﺎل ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ﺧﺑرې
اﺗرې ﮐوﻟﯥ ،ﭘﮫ داﺳﯥ ﺷراﯾطو ﮐﯥ د ﺑﺎور وړ ﻧﮫ وي ﭼﯥ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ ﻟﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن څﺧﮫ ﭘﮫ ﺷﮑﭔدو ﺑﻧﺎ وي ،ﮐﮫ څﮫ ھم ﭼﯥ
طﺎﻟﺑﺎن ﻟږ ﺗر ﻟږه ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د اﺳﻼﻣﻲ دوﻟت ﻟﮫ څﺎﻧګﯥ ﺳره د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﮐوﻟو ﻟﮫ ﭘﺎره ﻟﮫ دې ﭘرﺗﮫ ﺧﭘل دﻻﯾل ھم ﻟري.
ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻت ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ د وﺗﻠو ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ د ﮐﺎﺑل ﻟﮫ ﺣﮑوﻣت ﺳره د ﺧﭘل اﻣﻧﯾﺗﻲ ﺷراﮐت ﭘﮫ اړه ﺧﺑرې وﮐړي او دﻏﮫ اړﯾﮑﮫ ﯾوازې
ﻟﮫ ﺗﻣوﯾل او ﻧور ﻣﺎدي ﻣﻼﺗړ ﭘورې داﺳﯥ ﻣﺣدوده ﮐړي او دوﻣره او ﭘﮫ داﺳﯥ طرﯾﻘﮫ ﯾﯥ وړاﻧدې ﮐړي ﭼﯥ ﭘﮫ دﻏﮫ ھﯾواد ﮐﯥ ﻧظﺎﻣﻲ
ﺷﺗون ﻧﮫ اﯾﺟﺎﺑوي .ﺧو ﮐﮫ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻت ﭘرﭔﮑړه وﮐړي ﭼﯥ ﻟﮫ اﻓﻐﺎن ﺣﮑوﻣت ﺳره د ﯾوه داﺳﯥ ﺑﯾن اﻻﻓﻐﺎﻧﻲ ﺳوﻟﯥ ﺗړون ﭘﮫ ﻧﮫ ﺷﺗون
ﮐﯥ ﺧﭘل ﻣﻼﺗړ ﺗﮫ اداﻣﮫ ورﮐړي ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﮐﯥ ﺣﮑوﻣت ،طﺎﻟﺑﺎن او د ځواک ﻟﮫ ﭘﻠوه ﻧور اﻏﭔزﻧﺎک اړﺧوﻧﮫ وﻧډه وﻟري ،ﭘﮫ دې
ﺻورت ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑﯾﺎ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻت ﻟﮫ طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺳره ﭘﮫ ﻏﻠﯾﻣﺎﻧﮫ درﯾځ ﮐﯥ واﻗﻊ ﺷﻲ او ﭘﮫ دې ﺗوګﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﺎ طﺎﻟﺑﺎن ھم دې ﺗﮫ ﭼﻣﺗو ﻧﮫ وي
ﭼﯥ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو د ﺧوﻧدي وﺗﻠو او ﻟﮫ ﺗرھګرۍ ﺳره د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﭘﮫ اړه ﮐوﻣﮫ ژﻣﻧﮫ وﮐړي ﯾﺎ دﻏﺳﯥ ژﻣﻧو ﺗﮫ ﻣﺗﻌﮭد ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ .ﭘﮫ ﺑل
ﻋﺑﺎرت ،ﮐﮫ وګڼو ﭼﯥ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻت ﻻ ھم ﻟﮫ اﻓﻐﺎن ﺣﮑوﻣﺗﻲ ځواﮐوﻧو ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ او ګډ ﮐﺎر ﮐوي ،ﭘﮫ دﻏﺳﯥ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ ﺑﮫ د ﻣﺗﺣده
اﯾﺎﻻﺗو ځواﮐوﻧﮫ ﻣﻣﮑن اړ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺧﭘﻠو وﺗﻠو ﻟﮫ ﭘﺎره ھم ﺟﻧګ وﮐړي.
دوھم ،ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻت د اﻓﻐﺎن ﺣﮑوﻣت ﺗر څﻧګ ﻟﮫ طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺳره د ﺟګړې ،د اﺳﻼﻣﻲ دوﻟت او ﻧورو ﺗرھګرو ډﻟو ﭘر ﺿد ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو ﺗر
ﺳره ﮐوﻟو ﺧﭘﻠﯥ اوﺳﻧۍ ﺗګﻼرې ﺗﮫ اداﻣﮫ ورﮐړي او ﺧﭘل ځواﮐوﻧﮫ ﭘﮫ اوﺳﻧۍ ﮐﭼﯥ ﮐﯥ وﺳﺎﺗﻲ ﯾﺎ ﯾﯥ ﺷﻣﭔر ﯾو څﮫ ﮐم ﮐړي .د ﻣﺗﺣده
اﯾﺎﻻﺗو ﭼﺎرواﮐو وﯾﻠﻲ ﭼﯥ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو او طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺗر ﻣﯾﻧځ ﻣﺳوده ﺗړون ﮐﯥ دا راﻏﻠﻲ ﭼﯥ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ځواﮐوﻧﮫ ﺑﮫ د ۱۳۵
ورځو ﭘﮫ ﻣودې ﮐﯥ ﻟﮫ ﺷﺎ او ﺧوا  ۱۴۰۰۰څﺧﮫ ﺷﺎ او ﺧوا  ۸۵۰۰ﺗﮫ را ټﯾټ ﮐړل ﺷﻲ )ﯾﻌﻧﯥ ھﻐﯥ اﻧدازې ﺗﮫ ﭼﯥ د ټرﻣپ د ﺣﮑوﻣت
ﭘﮫ ﭘﯾل ﮐﯥ وو(؛ ﻣګر د ځواﮐوﻧو د ﻧورې ﮐﻣوﻧﯥ د ﻣﻧل ﺷوﯾو ﺷراﯾطو ﯾﺎ ﻣودې ﭘﮫ اړه ښﮑﺎره څﮫ ﻧﮫ دي وﯾل ﺷﻲ .دا ﭘﮫ دې دﻻﻟت
ﮐوي ﭼﯥ د ټرﻣپ د ادارې د ﻧﻧﮫ ﺣداﻗل ﯾو څﮫ ﮐﺳﺎن ﭘﮫ دې اﻧد دي ﭼﯥ دﻏﮫ  ۸۵۰۰ﮐﺳﺎن د اوﺳﻧﻲ ﻣﺎﻣورﯾت د دواﻣدار ﺛﺎﺑت ﺣﺎﻟت
ﺳﺎﺗﻠو ﻟﮫ ﭘﺎره ﮐﺎﻓﻲ دي.
د اوﺳﻧﻲ ﻣﺳﯾر اداﻣﮫ ،ﭼﯥ د دﻏﯥ ﺗګﻼرې ځﺎﻧګړﺗﯾﺎ ده ،ﭘﮫ دې ﻣﻌﻧﯽ ده ﭼﯥ دﻏﮫ ﺷﺧړه ﺑﮫ ھﻣدﻏﺳﯥ ﺑﯥ ګټﻧدوﯾﮫ ﺧوﻧړي ﺣﺎﻟت ﮐﯥ
رواﻧﮫ وي ﻟﮑﮫ دا اوس ﭼﯥ ده او ﮐوﻣﮫ ﭼﯥ ﻟﮫ ﺗﭔرو څو ﮐﻠوﻧو راھﯾﺳﯥ د طﺎﻟﺑﺎﻧو ﭘﮫ ګټﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾږي .د ﻟوړﭘوړو ﻧظﺎﻣﯾﺎﻧو ﭘﮫ ګډون د
ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﭼﺎرواﮐو ﻟﮫ اوږدې ﻣودې راھﯾﺳﯥ دﻏﮫ ﺷﺧړه ﺑﯥ ګټوﻧﮑﻲ ﺑﻠﻠﯥ او وﯾﻠﻲ ﯾﯥ دي ﭼﯥ د ھر ﻟوري ﻟﮫ ﭘﺎره ﻧظﺎﻣﻲ ﺳوﺑﮫ
د ﻧﮫ ﻣﻧﻠو ﺧﺑره ده  .2د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو د ﻧظﺎﻣﻲ ﺷﺗون ﺳﺎﺗل ﺑﮫ د ﺑﮭرﻧﻲ اﺷﻐﺎل ﭘﮫ اړه د طﺎﻟﺑﺎﻧو د ھﻐﯥ ادﻋﺎ ﭘﺧﻠﯽ وﮐړي ﭼﯥ د ﺟﻧګﯾﺎﻟﯾو

 1د ﻧړﯾوال ﺑﺎﻧﮏ د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻟﮫ ﻣﺧﯥ "ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ دوﻟﺗﻲ ﻟګښت ﻟوړ او ﭘﮫ ﻧﮫ ﭘﺎﯾﭔدوﻧﮑﯥ ﮐﭼﯥ ﮐﯥ دی .ﺑﺳﭘﻧﯥ د ټوﻟو ﻟګښﺗوﻧو  ٪۷۵ﺟوړوي .ټول ﻟګښﺗوﻧﮫ
ﺧوا او ﺷﺎ  ۱۱ﻣﯾﻠﯾﺎرده ډاﻟر دي ،ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د دوﻟت ﺧﭘل ﻋواﯾد د ) ۲٫۵دوه ﻧﯾﻣو( ﻣﯾﻠﯾﺎردو ډاﻟرو ﭘﮫ ﺷﺎ او ﺧوا ﮐﯥ دي ".د دوﻟﺗﻲ ﺑودﺟﯥ د ﻧﻧﮫ او
ﺑﺎﻧدې ټوﻟو ﻟګښﺗوﻧو ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻧﯾﻣﺎﯾﻲ ﯾﯥ اﻣﻧﯾت ﺗﮫ ځﺎﻧګړي ﺷوي.
Afghanistan: Public Expenditure Update, July 29, 2019,
https://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/publication/afghanistan-public-expenditure-update.
 2د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو د ﻣرﮐزي ﻗوﻣﺎﻧداﻧۍ د ﻣﺷر ﮐﭔدو د ﺗﺎﺋﯾدي اﺳﺗﻣﺎﻋﯾﯥ ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ،ﺟﻧرال ﮐﯾﻧﯾت ﻣﮑﯾزي د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﮫ اړه د اﻣرﯾﮑﺎ د ﻣﺷراﻧو ﺟرګﯥ د وﺳﻠﮫ
واﻟو ﭘوځوﻧو ﮐﻣﭔټﯥ ﺗﮫ ووﯾل" :زه ﭘﮫ دې ﺑﺎور ﯾم ﭼﯥ ﻧظﺎﻣﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻲ وﺿﻌﯾت ﺗر ډﭔره ﺑرﯾده ﺑﯥ ګټوﻧﮑﻲ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ دی ".ﺳرﭼﯾﻧﮫEllen Mitchell, :
“Afghanistan War at a Stalemate, Top General Tells Lawmakers,” The Hill, December 4, 2018.
د ﻟوی درﺳﺗﯾز د ﻣﺷﺗرک رﯾﺎﺳت ﻏړي ﺟﻧرال ﺟوزف ډﻧﻔورډ وﯾﻠﻲ ﭼﯥ داﺳﯥ ھﭔڅ "ﻧظﺎﻣﻲ ﺣل" ﻧﮫ ﺷﺗﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﯾوازې ځﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟګړې ﺗﮫ د ﭘﺎی ټﮑﯽ
ﮐﯾږدي .ﺳرﭼﯾﻧﮫJamie Crawford, “Top U.S. Military Officer Says Taliban Are ‘Not Losing’,” CNN, November 17, :
2018, https://www.cnn.com/2018/11/17/politics/joseph-dunford-taliban-afghanistan/index.html.
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د ﺟﻠﺑوﻟو او ﺧﭘل ﺟﻧګ ﺗﮫ د ﻣﺷروﻋﯾت ورﺑﺧښﻠو ﻟﮫ ﭘﺎره ﯾﯥ ﮐﺎروي .ﭘﮫ ﺑل ﻋﺑﺎرت ،د اوﺳﻧﻲ ﻣﺳﯾر اداﻣﮫ ﺑﮫ د اوﺳﻧﻲ ﺣﺎﻟت د اداﻣﯥ
ﻣﻌﻧﯽ وي ﭼﯥ ﭘﺎی ﯾﯥ ﻧﮫ ﺗر ﺳﺗرګو ﮐﯾږي.
ﭘﮫ
ٰ
ﭘﮫ ۲۰۱۸م ﮐﺎل ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟګړه ﭘﮫ ﺟګړې ﮐﯥ د ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً وژل ﺷوﯾو ﺗﻠﻔﺎﺗو ﻟﮫ ﭘﻠوه د ﻧړۍ ﺗر ټوﻟو زﯾﺎﺗﮫ ﻣرګوﻧﯥ ﺷﺧړه وه .3
دا واﻗﻌﯾت ،ﺳره ﻟﮫ دې ﭼﯥ اﻧﺳﺎﻧﻲ او ﻧور ﻣﺻرف ﻧﮫ دی ﭘﮑﯥ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾول ﺷوی ،ښﯾﻲ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧو ﺗﮫ دﻏﮫ ﺟګړه ﭘﮫ څوﻣره ﻟوړ
ﻗﯾﻣت ﺗﻣﺎﻣﯾږي  .4ﭘﮫ دﻏو ﻧورو ﻣﺻﺎرﻓو ﮐﯥ ﯾو دا ھم دی ﭼﯥ ﺗر څو اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﮫ دﻏﺳﯥ ﺟګړه اﯾز ﺣﺎﻟت ﮐﯥ وي ،ﺗر ھﻐﮫ ﭘورې
ﺑﮫ د ﭘﺎﯾدارې اﻗﺗﺻﺎدي ودې ﺟوګﮫ ﻧﮫ وي  5او د ﻟوړو اﻣﻧﯾﺗﻲ ﻟګښﺗوﻧو ﭘﮫ ﭘﺎر ﺑﮫ ﯾﯥ ﭘر ﭘرﻣﺧﺗﯾﺎﯾﻲ ﮐﺎروﻧو ﻣﺻرف ټﯾټ وي .د دې
ﺗر څﻧګ ،ان د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو د ﻣرﺳﺗو ﻟﮫ اداﻣﯥ ﺳره ،ﺳره د اﻓﻐﺎن اﻣﻧﯾﺗﻲ ځواﮐوﻧو دا وړﺗﯾﺎ ﭼﯥ ﭘﮫ اوږده ﻣﮭﺎل ﮐﯥ ﺧﭘﻠﯥ وړﺗﯾﺎوې
او اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﻔظ ﮐړي ،د ور اوښﺗل ﮐﯾدوﻧﮑو درﻧدو ﺗﻠﻔﺎﺗو او ﺑﺷري ﺗﻌوﯾض د ﻟوړې ﮐﭼﯥ ﻟﮫ ﮐﺑﻠﮫ ﺷدﯾدا ً ﻧﻧګول ﮐﯾږي .6
درﭔﯾم ،ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻت د ﺧﺑرو اﺗرو ﻟﮫ ﻻرې ﺗر ﻻﺳﮫ ﺷوي ﺟوړﺟﺎړي ﭘﮫ وﺳﯾﻠﮫ دﻏﯥ ﺟګړې او ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو
ﻧظﺎﻣﻲ ﺷﺗون ﺗﮫ ﭘﺎی وﻟټوي .ﻟﮫ دوه ﮐﺎﻟﮫ ﻣﻘدﻣﺎﺗﻲ ﮐﺎر وروﺳﺗﮫ د ۲۰۱۱م ﮐﺎل ﭘﮫ ﻟوﻣړﯾو ﮐﯥ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﻟﮫ ھﻐﮫ څﮫ ﭘرده ﭘورﺗﮫ
ﮐړه ﭼﯥ د ﺳوﻟﯥ د ﺧﺑرو اﺗرو د ﭘﯾﻠوﻟو ﯾوه ﻧﺎڅرګﻧده ﺗګﻼره ښﮑﺎرﭔده؛ ﺑﯾﺎ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو د ﺑﮭرﻧﯾو ﭼﺎرو وزﯾرې ھﯾﻠري ﮐﻠﻧټن اﻋﻼن
وﮐړ ﭼﯥ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻت "ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟور ﺗﮫ د دﻏﯥ ﺷﺧړې د ﺑﯾوﻟو ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ ﺟدي دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮑﯥ ھڅﯥ ﭘﯾﻠوي  ".7ﻧږدې ﯾوه ﻟﺳﯾزه وړاﻧدې
دا ﺟوﺗﮫ ﺷوې وه ﭼﯥ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو او اﻓﻐﺎن ﻣﻠګرو ﻟﮫ ﭘﺎره ﯾﯥ ﻧظﺎﻣﻲ ﺳوﺑﮫ ﻣﻣﮑﻧﮫ ﻧﮫ ده .ﻣګر ﺳره ﻟﮫ دې ھم ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﺗر
۲۰۱۹م ﮐﺎل ﭘورې د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﮫ اړه ﺧﭘﻠﯥ ﺗګﻼرې ﮐﯥ د ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺣل ﻟټوﻧﯥ ﺗﮫ ﻣرﮐزي ځﺎی ور ﻧﮫ ﮐړ او ﻟﮫ ھﻐﯥ وروﺳﺗﮫ ﯾﯥ دا
ﮐﺎر وﮐړ ﭼﯥ ﭘﮫ ۲۰۱۸ -۲۰۱۷م ﮐﻠوﻧو ﮐﯥ د ﻧظﺎﻣﻲ ھڅو ﺗﺷدﯾد د ﺷﺧړې ﭘﮫ ﺳﯾر ﮐﯥ د ﻣﺛﺑت ﺑدﻟون ﭘﮫ راوﺳﺗﻠو ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﻏﯽ.
ﻟﮫ ﭘورﺗﻧﯾو درﭔو ﻻرو څﺧﮫ دا ﻻره ﯾوازﭔﻧۍ ﻻره ده ﭼﯥ د دې وړﺗﯾﺎ ﻟري ﭼﯥ ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ ﮐم ﮐړي او د ﻣﺗﺣده
اﯾﺎﻻﺗو ﭘوځ د دې ﺟوګﮫ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑو ﺷراﯾطو ﮐﯥ ووځﻲ .ځﮑﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ دې ﻻرې ﮐﯥ د ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻲ ﮐﻣوﻧﮫ ﻧﻐښﺗﯥ ،او دا ھﻐﮫ
ﻻره ده ﭼﯥ ﮐﮫ ﺑرﯾﺎﻟۍ ﺷﻲ ،ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د ﺗﭔرو  ۱۸ﮐﻠوﻧو ټوﻟﻧﯾزې او د اﻗﺗﺻﺎدي ودې ﻻس ﺗﮫ راوړﻧﯥ ﭘﮫ ښﮫ ډول
وﺳﺎﺗﻲ.
ﻣګر ﺳره ﻟﮫ دې ھم ﺑرﯾﺎﻟﯾﺗوب ﺗﺿﻣﯾن ﻧﮫ دی .طﺎﻟﺑﺎن ،ﮐﺎﺑل او ﺗر ﯾوه ﺑرﯾده ﻧور ځواﮐﻣن اﻓﻐﺎن ﺷﺧﺻﯾﺗوﻧﮫ ﭘﮫ دې اړه ﻣﺧﺗﻠف ﻧظر
ﻟري ﭼﯥ اﯾﺎ د دوی ﺷﺧړې ﺗﮫ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺣل را اﭔﺳﺗل ﮐﭔدی ﺷﻲ او ﮐﮫ ﻧﮫ .د ﺑﮭرﻧﯾو ﻣﻼﺗړو اﻏﭔز )ټول اﻓﻐﺎن ﻟوري ﻟﮫ ﺑﮭرﻧﯾو ﺣﮑوﻣﺗوﻧو
ﺳره اړﯾﮑﯥ ﻟري( ،ان ﮐﮫ ﻓرض ﮐړو ﭼﯥ ټول ﻣﻼﺗړي د ھواري ﻟﮫ ﭘﺎره ﮐﺎر ﮐوي ،ښﺎﯾﻲ د دﻏو ﻧظروﻧو د ﺗﻌﻣﯾل ﻟﮫ ﭘﺎره ﮐﺎﻓﻲ ﻧﮫ

Armed Conflict Location & Event Data Project, “ACLED 2018: The Year in Review,” 3
 https://www.acleddata.com/2019/01/11/acled-2018-the-year-in-review/.اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن د داﺳﯥ ھﯾواد ﮐﭔدو ﭘر ﻻر روان دی ﭼﯥ ﭘﮫ
۲۰۱۹م ﮐﺎل ﮐﯥ ھم ﭘﮑﯥ د ﺟګړې اړوﻧد ﺗﻠﻔﺎت ﺗر ټوﻟو ﻟوړ وي.
”Uppsala Conflict Data Program, UCDP Bulletin, 2019, “Afghanistan in the First Half of 2019,
https://www.pcr.uu.se/digitalAssets/806/c_806526-l_1-k_afghanistan---ucdp-bulletin.pdf.
 4د ګﺎﻟوپ ادارې وروﺳﺗۍ ﻧظرﭘوښﺗﻧﯥ ﻣوﻧدﻟﻲ ﭼﯥ" :د ﻣﺧﮑﯾﻧﻲ ﮐﺎل ﭘﮫ څﭔر ﭘﮫ ۲۰۱۸م ﮐﺎل ﮐﯥ ﺑﯾﺎ ھم ھﭔڅ اﻓﻐﺎن ﺧﭘل اوﺳﻧﯽ او راﺗﻠوﻧﮑﯽ ﺣﺎﻟت دوﻣره ﻣﺛﺑت
ﻧﮫ دی ارزوﻟﯽ ﭼﯥ ښﭔرازه وﺑﻠل ﺷﻲ .ﭘﮫ ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﯥ د ھﻐو ﺧﻠﮑو ﺳﻠﻧﮫ ﭼﯥ ﺧﭘل ﺣﺎﻟت او ژوﻧدی ﯾﯥ دوﻣره ﺿﻌﯾف ارزوﻟﯽ ﭼﯥ ﻧﺎورﯾﻧﻲ ﺑﻠل ﮐﯾږي ،ﭘﮫ
ﺑﯥ ﺳﺎﺑﻘﯥ ﺗوګﮫ  ٪۸۵ﺗﮫ ﻟوړه ﺷوې .دا ﻧﮫ ﯾوازې د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧو ،ﺑﻠﮑﯥ د ټوﻟﯥ ﻧړۍ ﻟﮫ ﭘﺎره ﻧوی رﯾﮑﺎرډ دی .ﺳرﭼﯾﻧﮫSteve Crabtree, “Inside :
Afghanistan: Nearly Nine in 10 Afghans Are Suffering,” Gallup, September 16, 2019,
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وي .دې ﺗﮫ ﭘﮫ ﮐﺗﻠو ﺑﮫ د دﻏﯥ ﺗګﻼرې ﺑرﯾﺎﻟﯾﺗوب اﯾﺟﺎب ﮐړي ﭼﯥ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻت د ﺧﭘل ﻧظﺎﻣﻲ اﯾﺳﺗون د ﻣﮭﺎل ﭘﮫ اړه ﯾو څﮫ ﺗردﯾد
او ﺷﮏ وﻣﻧﻲ ،ﮐﮫ څﮫ ھم ﭼﯥ داﺧﻠﻲ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋواﻣل ﺑﮫ ﻣﻣﮑن د ﻧﺎﻣﻌﻠوﻣﯥ ﻣودې ﻣوﺟودﯾت ﭘر ﺿد ودرﯾږي او ﮐﮫ څﮫ ھم ﭼﯥ ﻣﺗﺣده
اﯾﺎﻻت ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﻟﮫ طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺳره ھوﮐړې ﺗﮫ ﻟﮫ رﺳﭔدﻟو وروﺳﺗﮫ د ﺧﭘﻠو څﮫ ځواﮐوﻧو ﭘﮫ اﭔﺳﺗﻠو ﭘﯾل وﮐړي .ﺳره ﻟﮫ دې ھم ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﮐﯥ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ښﮑﭔﻠﺗﯾﺎ )ﻧظﺎﻣﻲ ﺷﺗون او ﻣﺎﻟﻲ ﻣرﺳﺗﮫ دواړه( د ﺧﺑرو اﺗرو د ﭘر ﻣﺦ وړﻧﯥ ﻟﮫ ﭘﻠوه د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو د ﻗوت اﺳﺎﺳﻲ
ﺳرﭼﯾﻧﮫ ده .د ﯾوې ﻣﻧﺎﺳﺑﯥ ﻣودې ﻟﮫ ﭘﺎره د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﯾو څﮫ ﻧظﺎﻣﻲ ﺷﺗون ،ان ﮐﮫ ﮐم ﺷﺗون ھم وي ،ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ د ﺑﯾن اﻻﻓﻐﺎﻧﻲ
ﺧﺑرو د ﺑرﯾﺎﻟﯾﺗوب اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎت ﮐړي .ﮐﮫ ﭼﭔرې ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻت دې ﭘﺎﯾﻠﯥ ﺗﮫ ورﺳﯾږي ﭼﯥ دﻏﮫ ﺧﺑرې اﺗرې ﭘﮫ ﻗﺎﺑل ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﻲ راﺗﻠوﻧﮑﯥ
ﮐﯥ ﻧﮫ ﺑرﯾﺎﻟۍ ﮐﯾږي ،ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ د ﺧﭘل دواﻣدار ﻧظﺎﻣﻲ ﺷﺗون د ﭘﺎﯾښت ﭘﮫ اړه ﻟﮫ ﺳره ﻓﮑر وﮐړي.
ﻟﮫ دﻏﮫ ﻧﺎﻣﻌﻠوم ﺣﺎﻟت ﺳره ،ﺳره دا ﻻره ﭘر ﻟوﻣړﯾو دوو ﻻرو ﻧﮫ ﯾوازې ﻟﮫ دې ﮐﺑﻠﮫ ﻏوره ده ﭼﯥ د ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻲ د ﮐﻣښت ﺳﺑب
ﮐﯾږي ،ﺑﻠﮑﯥ ﻟﮫ دې ﮐﺑﻠﮫ ھم ﭼﯥ د دﻏو ﻧورو دوو ﻻرو څﺧﮫ د ھﭔڅ ﯾوې ﭘر ﻣﺦ ھم دروازه ﻧﮫ ﺑﻧدوي .د ﺧﺑرو اﺗرو ﻟﮫ ﭘرﻣﺧﺗګ او
د ﭘﺎﯾﻠو ﭘﮫ اړه ﯾﯥ ﻟﮫ وﺿﺎﺣت ﺳره ،ﺳره ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻت ﺑﯾﺎ ھم د ﺗﻠو ﯾﺎ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﭔدو ﭘرﭔﮑړه ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ.

ﮐﮫ ﭘﮫ ﻟﻧډه ﺗوګﮫ وواﯾو ،ﻟﮫ دﻏو اﻧﺗﺧﺎﺑوﻧو څﺧﮫ ھﭔڅ ﯾو ﯾﯥ ھم د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو او اﻓﻐﺎن ﻣﻠګرو ﻟﮫ ﭘﺎره ﻧظﺎﻣﻲ ﺑرﯾﺎ ﻧﮫ راوړي؛ ﭘﮫ
ﻟوﻣړﯾو دوو اﻧﺗﺧﺎﺑوﻧو ﮐﯥ ھﯾڅ ﯾو ﯾﯥ ھم اﻓﻐﺎن ﺣﮑوﻣت د دې ﺟوګﮫ ﮐوﻟﯽ ﻧﮫ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣﻌﻠوﻣﯥ راﺗﻠوﻧﮑﯥ ﮐﯥ د طﺎﻟﺑﺎﻧو ﭘر ﺿد
ﺟګړې ﮐﯥ ﭘر ځﺎن ﻣﺗﮑﻲ ﺷﻲ؛ ﯾوازې ﭘﮫ درﭔﯾم اﻧﺗﺧﺎب ﮐﯥ ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ ﮐﻣﭔدی ﺷﻲ.

ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻت وﻟﯥ طﺎﻟﺑﺎﻧو ،او ﯾوازې طﺎﻟﺑﺎﻧو ،ﺳره ﺧﺑرې ﮐوي؟
ان ھﻐو ھم ﭼﯥ ﭘﮫ اﺻوﻟو ﮐﯥ د ﺧﺑرو اﺗرو ﻟﮫ ﻻرې ھواري ښﮫ ﺗوب ﻣﻧﻲ ،ډﭔرو ﯾﯥ د ټرﻣپ ﭘر ادارې ﻟﮫ دې ﮐﺑﻠﮫ ﻧﯾوﮐﮫ ﮐړې ﭼﯥ
وﻟﯥ ﯾﯥ ﯾوازې ﻟﮫ طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺳره ﺧﺑرې ﮐړي) ،د ھﻐوی ﭘﮫ اﻧد ﯾﯥ( اﻓﻐﺎن ﺣﮑوﻣت ﻟﮫ ﺧﺑرو ګوښﮫ ﺳﺎﺗﻠﯽ او ﭘﮫ دې ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﻏﻠﯽ
ﭼﯥ ﭘﮫ وﺧت اورﺑﻧد وﮐړي .دا ﺗګﻼره د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ھﻐﮫ ادﻋﺎ ﺑﺎﺑﯾزه ګڼﻲ ﭼﯥ ﻟﮫ ډﭔر وﺧت راھﯾﺳﯥ ﯾﯥ وﯾل ﭼﯥ د ﺳوﻟﯥ ﺑﮭﯾر ﺑﺎﯾد
"د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧو ﺗر ﻣﺷرۍ او د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧو ﺗر څښﺗﻧوﻟۍ ﻻﻧدې" وي .طﺑﻌﺎ ً ،د دﻏﯥ ادارې ﺗګﻼره ھﻐو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧو ﺗﮫ ھم ډﭔره اﻧدﭔښﻣﻧووﻧﮑﯥ ده
ﭼﯥ د طﺎﻟﺑﺎﻧو ﻣﺧﺎﻟف دي او داﺳﯥ اﺣﺳﺎﺳوي ﭼﯥ د دوی ﺑرﺧﻠﯾﮏ د ھﻐو ﻟﮫ ښﮑﭔﻠﺗﯾﺎ ﭘرﺗﮫ ټﺎﮐل ﮐﯾږي ﭼﯥ د دوی د ګټو اﺳﺗﺎزﯾﺗوب
ﮐوي او ھﻐوی ﭼﯥ ﻏواړي ﭘﮫ ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻲ ﮐﯥ ﭼټﮏ ﮐﻣښت ووﯾﻧﻲ.
د دﻏﯥ ادارې دا ﭘرﭔﮑړه ﭼﯥ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو د ﻧظﺎﻣﻲ وﺗﻧﯥ د ﺷراﯾطو او ﯾو ﻟړ ﻧورو ﻣوﺿوﻋګﺎﻧو ﭘﮫ اړه د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧو د ﺧﭘﻠﻣﯾﻧځﻲ
ﺳوﻟﯥ ﺧﺑرو اﺗرو ﻧﮫ وړاﻧدې ﻟﮫ طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺳره دوه اړﺧﯾزې ﺧﺑرې وﮐړي ،ﯾﻘﯾﻧﺎ ً طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺗﮫ ﯾو اﻣﺗﯾﺎز وو .طﺎﻟﺑﺎﻧو ﻟﮫ ډﭔر وﺧت راھﯾﺳﯥ
ﭘر دې ټﯾﻧګﺎر ﮐﺎوو ﭼﯥ دوی ﯾوازې ھﻐﮫ وﺧت د ﺳوﻟﯥ ﺑﮭﯾر ﺗﮫ داﺧﻠﯾږي ﭼﯥ ﻟوﻣړی ﻟﮫ ﻣﺗﺣدو اﯾﺎﻻﺗو ﺳره د ﺧﭘﻠﯥ ﺗر ټوﻟو زﯾﺎت
ﻟوﻣړﯾﺗوب ﻟروﻧﮑﯥ ﻏوښﺗﯥ )د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو وﺗﻧﯥ( ﭘﮫ اړه ﺧﺑرې وﮐړي ،او ﺑﯾﺎ ﻟﮫ ﻧورو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧو ﺳره د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن د راﺗﻠوﻧﮑﯥ
ﺣﮑوﻣﺗوﻟۍ د ﺑڼﯥ ﭘﮫ ګډون ﻧورو ﻣﺳﺎﺋﻠو ﭘﮫ اړه وﻏږﯾږي .دا ﮐوﻣﮫ ﭘټﮫ ﺧﺑره ﻧﮫ ده ﭼﯥ وﻟﯥ طﺎﻟﺑﺎن ﭘﮫ دوﻣره ﺳرﺗﻣﺑګۍ ﻟﮫ دﻏﮫ درﯾځ
ﭘورې ﻧښﺗﻲ وو :ﭘﮫ دې ﺗوګﮫ طﺎﻟﺑﺎن ښﺎﯾﻲ ﭘﮫ ﺧﺑرو اﺗرو ﮐﯥ ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﺳوﺑﮫ ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐړي او ﺑﯾﺎ ﻟﮫ ﺣﮑوﻣت او ﻧورو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧو
ﺳره ﭘﮫ ھﻣدﻏﮫ وزن او ﭘﮫ ﭘﺎم-وړ ﺗوګﮫ زﯾﺎت ﺷوي ﻣﺷروﻋﯾت ﻟﮫ ﻣوﻗﻔﮫ او ﺧﭘﻠو ﻟوړﭘوړو او ټﯾټ ﭘوړو ﺗﮫ ﻟﮫ دې ډاډ ورﮐوﻟو وروﺳﺗﮫ
ﺧﺑرو اﺗرو ﺗﮫ ﻧﻧوځﻲ ﭼﯥ دوی د ﺧﺑرو ﭘﮫ ﭘر ﻣﭔز ګټﮫ ﮐوي .طﺎﻟﺑﺎﻧو ھﻣداراز ﻟﮫ ډﭔر وﺧت راھﯾﺳﯥ ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ ﻣﺧﮑﯥ اورﺑﻧد ھم رد
ﮐړی ځﮑﮫ ﭼﯥ دوی ﭘﮫ دې اﻧد دي ﭼﯥ د ﺟګړې ﭘﮫ ډګر ﮐﯥ د دوی اﻗداﻣﺎت د دوی د ځواک ﻧﻘطﮫ او د ﺧﭘﻠﯥ ډﻟﯥ د ﯾو-ﻣوټﻲ ﺳﺎﺗﻠو
وﺳﯾﻠﮫ ده.
طﺑﻌﺎ ً د طﺎﻟﺑﺎﻧو دﻏﮫ ګټﮫ ﮐﺎﺑل ﺗﮫ ﻣﺳﺎوي او ﻣﻌﮑوس زﯾﺎن دی .د ھﻣدﻏﮫ دﻟﯾل ﻟﮫ ﮐﺑﻠﮫ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﻟﮫ ډﭔرو ﮐﻠوﻧو راھﯾﺳﯥ د طﺎﻟﺑﺎﻧو
ﻟﮫ دﻏﯥ ﻏوښﺗﻧﯥ ﺳره ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐﺎوو .د دﻏﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﯾﮫ د ﺳوﻟﯥ د ﺑﮭﯾر ﻧﮫ ﻣوﺟودﯾت وو .څرﻧګﮫ ﭼﯥ د طﺎﻟﺑﺎﻧو ﻟﮫ ﺧوا د ﻧرﻣښت
ښودﻟو ﮐوﻣﮫ ﻧﺧښﮫ ﻧﮫ ﺗر ﺳﺗرګو ﮐﭔده او ھﻐﮫ ﻟوﻣړﯾﺗوب ﺗﮫ ﭘﮫ ﮐﺗﻠو ﭼﯥ د ټرﻣپ ادارې د ۲۰۱۸م ﮐﺎل ﻟﮫ وروﺳﺗﯾو راھﯾﺳﯥ د ﺧﺑرو
اﺗرو ﻻرې ﺧﭘﻠوﻟو ﺗﮫ ورﮐړی وو ،ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﻧرﻣښت وښود .د دې ګټﮫ دا ﺷوه ﭼﯥ د ﻟوﻣړي ځل ﻟﮫ ﭘﺎره د ﺧﺑرو اﺗرو ﻟﮫ ﻻرې
ھواري ﭘﮫ ﻟور د ﺗګ د واﻗﻌﻲ ﻓُرﺻت ﮐړﮐۍ ﭘراﻧﺳﺗل ﮐﯾږي.

ﮐﮫ ﭘﮫ څرګﻧدو ټﮑو ﮐﯥ ووﯾل ﺷﻲ ،ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو د ﺳوﻟﯥ د ھﻐﮫ ډول ﺑﮭﯾر د راﻣﯾﻧځ ﺗﮫ ﮐوﻟو ھڅﮫ وﮐړه او ﭘﺎﺗﯥ ﭘﮑﯥ راﻏﯽ ﭼﯥ د
ټرﻣپ د ادارې د دﻏﯥ ﺗګﻼرې ﻧﻘﺎدان ﯾﯥ ﻏواړي .ﭘﮫ ھﻐﯥ ډﭔرې ﻣطﻠوﺑﯥ ﺗګﻼرې ﮐﯥ دا ھم راځﻲ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﺣﮑوﻣت د ﺑﮭﯾر ﻟﮫ
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ﭘﯾل څﺧﮫ ﭘﮫ ﺧﺑرو ﮐﯥ ﺷﺎﻣل ﺷﻲ ،د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﻧظﺎﻣﻲ ﻣوﺟودﯾت د ﺧﺑرو ﭘر ﻣﭔز ﮐﭔښودل ﺷﻲ ﻣګر ھﺳﯥ ﻧﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻟوﻣړي ﺳر
ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﮫ اړه اﻗدم وﮐړي ،او اورﺑﻧد د ﺑﮭﯾر ﭘﮫ ﻟوﻣړﯾو ﮐﯥ وﺷﻲ .د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو او اﻓﻐﺎن ﻣﻠګرو د ګټو ﻟﮫ ﭘﻠوه ﺑﮫ دا ﺗګﻼره ﺑﯥ ﻟﮫ
ﺷﮑﮫ ښﮫ ﺗګﻼره وي .ﻣګر دا داﺳﯥ اﻧﺗﺧﺎب دی ﭼﯥ ﮐﮫ واﻗﻌﯾت ووﯾل ﺷﻲ دم ګړی ﭘﮫ ﻻس ﮐﯥ ﻧﮫ ﺷﺗﮫ .د طﺎﻟﺑﺎﻧو ﻟﮫ ﺧوا اﻧﮑﺎر
ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺑﺣث ﺛﺎﺑت ﺷوی .ﮐﮫ ﭼﭔرې ﯾو وﺧت د دې اﻣﮑﺎن وو ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗﭔرې ﻟﺳﯾزې ﮐﯥ د ﺑﺣث وړ وو )ﭼﯥ ﻣﻌﻠوم ﻧﮫ دی( ،د
وﻟﺳﻣﺷر ټرﻣپ دﻏﮫ ډﭔره زﻣزﻣﮫ ﺷوې ﻏوښﺗﻧﮫ ﭼﯥ ﻟﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن څﺧﮫ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﭘوځوﻧﮫ وﺑﺎﺳﻲ ،ﭘﮫ ډﭔر اﺣﺗﻣﺎل د طﺎﻟﺑﺎﻧو د
اﻧﮑﺎر د ټﯾﻧګښت ﺳﺑب ﺷوې.
د دې ھﭔڅ ﺷواھد ﻧﮫ ﺷﺗﮫ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﺣﮑوﻣت ﭘﮫ ﺧﭘﻠﮫ د ﺳوﻟﯥ ھﻐﺳﯥ ﺑﮭﯾر ﭘﯾﻠوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻏواړي ﯾﯥ .ﻣﺳﻠﻣﺎً ،ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻت ﭘﮫ ﺗﭔرې
ﻟﺳﯾزې ﮐﯥ د دﻏﺳﯥ ﺑﮭﯾر ﭘﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﻧﮫ دي درﯾدﻟﻲ او ﯾﻘﯾﻧﺎ ً ﭼﯥ ﻟﮫ ډﭔر وﺧﺗﮫ ﯾﯥ ﮐﺎﺑل ﺗﮫ ټﯾﻧګﺎر ﮐړی ﭼﯥ د ﺳوﻟﯥ د ﺑﮭﯾر ﻟﮫ ﭘﺎره ھﻐﮫ
اړﯾن ﻣﻘدﻣﺎﺗﻲ ګﺎﻣوﻧﮫ واﺧﻠﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ ﯾﯥ ﯾوه ﻣﻧﺳﺟﻣﮫ او ﭘر اﺟﻣﺎع وﻻړه ﻣرﮐﭼﻲ ډﻟﮫ او داﺳﯥ ﺧط ﻣﺷﯽ راﻣﯾﻧځ ﺗﮫ ﮐړي
ﭼﯥ د ﻣﮭﻣو طﺎﻟب-ﺿد ﺳﯾﺎﺳﻲ ځواﮐوﻧو ﻣﻼﺗړ ﻟﮫ ځﺎن ﺳره وﻟري .داﺳﯥ ښﮑﺎري ﭼﯥ دﻏﺳﯥ ﻣﻘدﻣﺎﺗﻲ ګﺎم ﻻ ھم ﺗر-ﮐﺎر-ﻻﻧدې دی.
د طﺎﻟﺑﺎﻧو او د ﺣﮑوﻣﺗﻲ ﭼﺎرواﮐو ﭘﮫ ګډون طﺎﻟب-ﺿد ﺳﯾﺎﺳﻲ څﭔرو ﺗر ﻣﯾﻧځ ﻧﯾوﻟﯽ ﺷوې ﻏﯾررﺳﻣﻲ اړﯾﮑﯥ او ﺧﺑرې دا څو ﮐﺎﻟﮫ
ﮐﯾږي ﭼﯥ ﺷﺗﮫ ،ﻣګر دﻏﮫ اړﯾﮑﯥ ﻻ ﭘﮫ واﻗﻌﻲ ﺧﺑرو اﺗرو ﺑدﻟﯾدوﻧﮑﯥ ﻧﮫ دي ﺛﺎﺑﺗﯥ ﺷوي.
ھﻐﮫ ﭼﯥ د دې ﻟﮫ ﭘﺎره ﮐﺎر ﮐوي ﭼﯥ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻت ﺑﺎﯾد ھﻐﮫ ډﭔره ﻣطﻠوﺑﮫ ﺗګﻼره ﺧﭘﻠﮫ ﮐړي ﭼﯥ ﻣﺧﮑﯥ ﻣو ﺗرې ﯾﺎدوﻧﮫ وﮐړه ،د
اﻣرﯾﮑﺎ د ﻗوت د ټﮑﻲ ﭘﮫ اړه ﻣﺑﺎﻟﻐﮫ ﮐوي او د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو د ھﻐو ﻧﺎﮐﺎﻣو ھڅو واﻗﻌﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﮫ ﭘﺎﻣﮫ ﻏورځوي ﭼﯥ د دﻏﺳﯥ ﺗګﻼرې
د ﺧﭘﻠوﻟو ﻟﮫ ﭘﺎره ﯾﯥ ﮐړي .ﺑﯥ ﻟﮫ ﺷﮑﮫ ﭼﯥ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو د ﻗوت ټﮑﯽ ﻻ ﭘر ځﺎی دی ،ﻣګر اوس ﻟﮫ ﭘﺧوا څﺧﮫ ﻏټ ﻧﮫ دی او ﻧﮫ ﺑﮫ
ﻟﮫ ھﻐﮫ وﺧﺗﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﻣودې څﺧﮫ ﭘﮫ راﺗﻠوﻧﮑﻲ ﮐﯥ ھم ﻏټ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﺎﻧو د طﺎﻟﺑﺎﻧو د ھﻐﮫ ټﯾﻧګﺎر ﭘر وړاﻧدې
ﻧرﻣښت وښود ﭼﯥ ﺧﺑرې اﺗرې ﭘﮫ دوو ﺑرﺧو ﭘﮫ داﺳﯥ ﺗرﺗﯾب ووﭔﺷل ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟوﻣړی د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو او طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺗر ﻣﯾﻧځ ﺧﺑرې
وﺷﻲ او ﺑﯾﺎ ﺑﯾن اﻻﻓﻐﺎﻧﻲ ﺧﺑرې.
د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو د ﻗوت ﭘﮫ ټﮑﻲ ﮐﯥ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو د ﻧظﺎﻣﻲ وﺗﻧﯥ ﺳرﻋت او ﻣﺷروطﯾت ،د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو او ﻧورو ھﻐو ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﺎﻧو
ﻟﮫ ﺧوا اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳره د ﻣﺎﻟﻲ ﻣرﺳﺗﯥ د اداﻣﯥ اﻣﮑﺎن ﭼﯥ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﭘﮫ ﻻرښووﻧﮫ روان دي ،او د ﯾوه داﺳﯥ ﺣﮑوﻣت د ﺑﮭرﻧﯾو
اړﯾﮑو د ﻋﺎدي ﮐﭔدو ﺑﺎﻟﻘوه اﻣﮑﺎن ﺷﺎﻣل دي ﭼﯥ داﺳﯥ طﺎﻟﺑﺎن ﯾﯥ ﺑرﺧﮫ وي ﭼﯥ طﺎﻟﺑﺎن ارزښت ورﮐوي .طﺎﻟﺑﺎﻧو دا ﭘﮫ ډاګﮫ ﮐړې
ﭼﯥ ﺑﯾﺎ د داﺳﯥ ﯾوه دوﻟت د ﻣﺷرۍ ﭘر ځﺎی ﭼﯥ د ﻣﺧﮑﯥ ﭘﮫ څﭔر ﺷړل ﺷوی او د ﻣرﺳﺗو ﻟﮫ ﺧوارځواﮐۍ ﺳره ﻣﺦ وي ،دوی ﻏوره
ګڼﻲ ﭼﯥ د ﯾوه داﺳﯥ ﻧړﯾوال ﻣﺷروﻋﯾت ﻟروﻧﮑﻲ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺧﮫ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﮫ ﺑﮭرﻧﯾو ﻣرﺳﺗو څﺧﮫ ھﻣداﺳﯥ ﺑرﺧﻣن ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ -اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﯾو ﺑﭔوزﻟﮫ او ﭘﮫ وﭼﯥ ﮐﯥ اﯾﺳﺎر ھﯾواد دی ﭼﯥ د ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﮫ اوږدو ﮐﯥ ﯾﯥ دﻏﺳﯥ ﻣرﺳﺗو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وه.
دا ﭼﯥ ﺗر ﮐوﻣﮫ ﺑرﯾده ﺑﮫ طﺎﻟﺑﺎن د دﻏﺳﯥ ﻣطﻠوﺑﯥ ﭘﺎﯾﻠﯥ د ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﻟﮫ ﭘﺎره ﺟوړﺟﺎړی وﮐړي ،ﺗر اوﺳﮫ ﻣﻌﻠوم ﻧﮫ دی او ﺗر ھﻐﮫ
وﺧﺗﮫ ﺑﮫ ھم ﻣﻌﻠوم ﻧﮫ ﺷﻲ ﺗر څو ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧو ﺗر ﻣﯾﻧځ ﺧﺑرې اﺗرې ﭘﮫ ﺟدي ﺗوګﮫ ﭘﯾل ﺷوې ﻧﮫ وي .ﻣګر ﺳره ﻟﮫ دې ،څﮫ ﭼﯥ
ښﮑﺎره دي ھﻐﮫ دا دي ﭼﯥ دا ارﺟﺣﯾت او د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو د ﻧظﺎﻣﻲ وﺗﻧﯥ ﭘﮫ اړه د ﺧﺑرو اﺗرو اﺣﺗﻣﺎل دوﻣره ﻗوي اﻧګﭔزه ﻧﮫ ده ﭼﯥ
طﺎﻟﺑﺎن دې ﺗﮫ وھڅوي ﭼﯥ د ﺧﺑرو اﺗرو ﯾوه داﺳﯥ ﺑﮭﯾر ﺗﮫ ﻧﻧوځﻲ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﺣﮑوﻣت ﭘﮑﯥ ﻟﮫ ﭘﯾﻠﮫ د ﺧﺑرو اﺗرو ﺑرﺧﮫ وال وي او
اورﺑﻧد ﭘﮑﯥ د ﭘﯾﻠﯾزې ﭘﮫ ﺗوګﮫ ﺷﺎﻣل وي.

د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو او طﺎﻟﺑﺎﻧو د ﺗړون ﺑﺎﻟﻘوه ﺧطروﻧﮫ او ګټﯥ څﮫ دي؟
ﻣﺣﺗوی د ھر ډول ارزوﻧﯥ ﭘﮫ اړه ﭼﯥ د ټرﻣپ ادارې ﻟﮫ طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺳره ﭘرې ﺧﺑرې ﮐړي ﺑﺎﯾد دا واﻗﻌﯾت ﻟﮫ
د ھﻐﮫ ﺗړون د ﻣﺳودې د
ٰ
ﻣﺣﺗوی ﭘﮫ اړه ﻟږ څﮫ وﯾﻠﻲ.
ﭘﺎﻣﮫ و ﻧﮫ ﻏورځول ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺗن ﭘﮫ ﻋﺎم ډول ﻧﮫ دی ﺷرﯾﮏ ﺷوی او د ټرﻣپ د ادارې ﭼﺎرواﮐو ﯾﯥ د
ٰ
ﭘﮫ ھﻐو ﮐﻣو ﺟزﺋﯾﺎﺗو ﮐﯥ ﭼﯥ ﺧﭘﺎره ﺷوي ،دا ﺷﺎﻣل دي ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣﺗن ﮐﯥ وﯾل ﺷوي ﭼﯥ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو د ﻧظﺎﻣﻲ وﺗﻧﯥ د ﻟوﻣړي ﭘړاو
ﭘﮫ ﺗوګﮫ ﺑﮫ د  ۱۳۵ورځو ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ  ۵۵۰۰ﻋﺳﮑر وځﻲ .دا ﭼﯥ څﮫ ﺷﯽ ﺑﮫ د ﭘوځوﻧو د ﮐﻣوﻧﯥ د ﭘﯾل ﺳﺑب ﮐﯾږي او دا ﭼﯥ ﻟﮫ
ﻟوﻣړي ﭘړاو وروﺳﺗﮫ ﺑﮫ څﮫ ﮐﯾږي ،ﭘﮫ دې اړه ﺗر اوﺳﮫ څﮫ ﻧﮫ دي ښﮑﺎره ﺷوي .ﭘﮫ ﻧورو ﺟزﺋﯾﺎﺗو ﮐﯥ دا ھم ﺷﺎﻣل دي ﭼﯥ طﺎﻟﺑﺎﻧو
د دې ژﻣﻧﮫ ﮐړې ﭼﯥ ﻟﮫ اﻟﻘﺎﻋدې ﺳره ﺑﮫ ﺧﭘﻠﯥ اړﯾﮑﯥ ﺷﮑوي او ھرې داﺳﯥ ﺗرھګرې ډﻟﯥ ﺗﮫ ﺑﮫ ﺧوﻧدي ﭘټﻧځﺎی ﻧﮫ ورﮐوي ﭼﯥ
ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﺗﮫ ګواښ ﭘﭔښوﻟﯽ ﺷﻲ ،ﻣګر د دﻏو ژﻣﻧو ﻣﺷﺧص ﻣﺗن ﻻ ﻧﮫ دی ﺧﭘور ﺷوی .ﭼﺎرواﮐو دا ھم وﯾﻠﻲ ﭼﯥ دﻏﮫ ﺗړون ﺑﮫ

د اﻣرﯾﮑﺎ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو د وﻟﺳﻲ ﺟرګﯥ د ﺑﮭرﻧﯾو ﭼﺎرو ﮐﻣﭔټﯥ ﭘر وړاﻧدې اﺳﺗﻣﺎﻋﯾﮫ وﯾﻧﺎ
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د طﺎﻟﺑﺎﻧو ،اﻓﻐﺎن ﺣﮑوﻣت او ﻧورو اﻓﻐﺎﻧﻲ ځواﮐﻣﻧو اړﺧوﻧو ﺗر ﻣﯾﻧځ د "ﺑﯾن اﻻﻓﻐﺎﻧﻲ ﺧﺑرو اﺗرو" ﭘر ﻟور ﮐړﮐۍ ﭘراﻧﯾزي ،ﻣګر دا
ﭼﯥ ﭘﮫ دې اړه ،ﮐﮫ وي ﺑﮫ ﻣﺗن ﮐﯥ ﮐوم اﻟﻔﺎظ راﻏﻠﻲ ،ﻣﺷﺧص اﻟﻔﺎظ ﯾﯥ ﺗر دې دﻣﮫ ﻻ ﻧﮫ دي ﺧﭘﺎره ﺷوي .8
د ھﻐو ﺧﭘرو ﺷوﯾو ﺑﯾﺎﻧوﻧو ظﺎھر ﺗﮫ ﭘﮫ ﮐﺗﻠو ﭼﯥ واﯾﻲ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو او طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺗړون ﺑﮫ ،ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﻲ ﺷﻲ ،ﺳﻣدﺳﺗﻲ د ﺑﯾن اﻻﻓﻐﺎﻧﻲ
ﺧﺑرو اﺗرو ﺳﺑب ﺷﻲ ،او دې ﺗﮫ ﭘﮫ ﮐﺗﻠو ﭼﯥ د دﻏﺳﯥ ﺧﺑرو اﺗرو ﻟﮫ ﭘﺎره ﭼﻣﺗوواﻟﯽ روان ښﮑﺎرﭔد ،د دﻏﮫ ﺗړون اﺻﻠﻲ ګټﮫ روښﺎﻧﮫ
ده :او ھﻐﮫ د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن د ﺳوﻟﯥ د ﺑﮭﯾر ﭘﯾﻠول دی .د دې درک ﮐول ﻣﮭم دي ﭼﯥ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو او طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺗر ﻣﯾﻧځ ﺗړون ﺑﮫ ﭘﮫ ﺧﭘل
ذات ﮐﯥ د ﺳوﻟﯥ ﺗړون ﻧﮫ وي .داﺳﯥ ھﭔڅ ﮐوم ﺗړون ﻧﮫ ﺷﺗﮫ ﭼﯥ ﯾوازې د ﺷﺧړې د دﻏو دوو اړﺧوﻧو ﺗر ﻣﯾﻧځ وﺷﻲ او اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺗﮫ ﺳوﻟﮫ راوړی ﺷﻲ .ﺑﺎﻟﻌﮑس ،د دﻏﺳﯥ ﺗړون ارزښت ﭘﮫ دې ﮐﯥ دی ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧو ﺗر ﻣﯾﻧځ د داﺳﯥ ﺧﺑرو اﺗرو د ﺑﮭﯾر ﻣﻘدﻣﮫ ﺷﻲ
ﭼﯥ د ﺑرﯾﺎﻟﯾﺗوب ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﮫ ﺳوﻟﮫ راوﺳﺗﯽ ﺷﻲ .ﻟﮑﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﭼﯥ رڼﺎ ﭘرې واﭼول ﺷوه ،د دﻏﮫ ﺑﮭﯾر د رواﻧوﻟو ﺑﻠﮫ
ھﭔڅ ازﻣوﯾل ﺷوې وﺳﯾﻠﮫ ﻧﮫ ده ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﮫ ﺷوې.
د دﻏﯥ ﺛﻣرې د ﺑﺷﭘړ ﺗﺣﻘﻖ ﻟﮫ ﭘﺎره ﺑﮫ دا ﻣﮭﻣﮫ وي ﭼﯥ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو او طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺗر ﻣﯾﻧځ ﺗړون ﮐﯥ دا روښﺎﻧﮫ ﺷﻲ ﭼﯥ دﻏﮫ ﺗړون
ﻟﮫ دې ﭘورې ﺗړﻟﯽ او ﭘر دې ﻣﺷروط دی ﭼﯥ طﺎﻟﺑﺎن ھم ﺑﯾن اﻻﻓﻐﺎﻧﻲ ﺧﺑرې ﭘﯾل او ھم ﭘﮫ ښﮫ ﻧﯾت اداﻣﮫ ورﮐړي .د ﺳوﻟﯥ ﺧﺑرو ﺗﮫ
د طﺎﻟﺑﺎﻧو ﻟﮫ ﺧوا ډاګﯾزه ژﻣﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﻻزﻣﻲ وﺑﻠل ﺷﻲ .ان ﭘﮫ ﺗړون ﮐﯥ د دﻏﺳﯥ ﻗﯾد ﻟﮫ ﻣوﺟودﯾت ﺳره ﺑﮫ د دې ﻟﮫ ﭘﺎره ﭘﯾﺎوړې اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ
دﯾﭘﻠوﻣﺎﺳۍ او د ﻣﺎﻟﻲ ﻣرﺳﺗو اداﻣﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وي ﭼﯥ طﺎﻟﺑﺎن او ﮐﺎﺑل دواړه د ﺧﺑرو اﺗرو ﭘﮫ ﻣودې ﮐﯥ ﺧﺑرو اﺗرو ﺗﮫ ژﻣن وﺳﺎﺗل
ﺷﻲ .ﮐﮫ ﭼﭔرې ﺑﯾﺎ ﯾوه ﻟﮫ دﻏو ﻏﺎړو د ﺧﭘﻠﯥ ژﻣﻧﯥ ﭘﮫ ﺗر ﺳره ﮐوﻟو ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راځﻲ ،ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻت ﺑﮫ ﻻ ھم ﭘﮫ داﺳﯥ ﻣوﻗف ﮐﯥ وي
ﭼﯥ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ د ﭘﺎﻟﭔﺳۍ ﻟﮫ ھﻐو دوو اﻧﺗﺧﺎﺑوﻧو څﺧﮫ ﻟﮫ ھرې ﯾوې ﮐﺎر واﺧﻠﻲ ﭼﯥ ﻣﺧﮑﯥ ﻣﯥ رڼﺎ ﭘرې واﭼوﻟﮫ.
د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو او طﺎﻟﺑﺎﻧو د ﺗړون ﯾوه ﺑﻠﮫ ګټﮫ ،ﮐﮫ وګڼو ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن د ﺳوﻟﯥ ﭘﮫ ﺑﮭﯾر ﻣﻧﺗﺞ ﮐﯾږي ،دا ده ﭼﯥ ښﺎﯾﻲ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻت
د داﺳﯥ ﻧظﺎﻣﻲ وﺗﻧﯥ ﺟوګﮫ ﮐړي ﭼﯥ ﺗر ﺷﺎ ﺷدﯾده ﮐورﻧۍ ﺟګړه ﭘرې ﻧﮫ ږدي .دﻏﺳﯥ وﺗﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﮫ ﺟګړې ﮐﯥ د اﻣرﯾﮑﺎﯾﺎﻧو او اﻓﻐﺎﻧﺎﻧو
ﻗرﺑﺎﻧﯾو ﺗﮫ ﺗر ټوﻟو ﻏوره درﻧﺎوی وګڼل ﺷﻲ .ﺳرﺑﭔره ﭘر دې ،د طﺎﻟﺑﺎﻧو ﻟﮫ ﺧوا ﻟﮫ ﺗرھګرۍ ﺳره د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ژﻣﻧﯥ ﺑﮫ ﺗر ھﻐﮫ ﺑرﯾده
ھدﻓﻣﻧدې ﺷﻲ ﺗر ﮐوﻣﮫ ﭼﯥ طﺎﻟﺑﺎن د ﺳوﻟﯥ ﺑﮭﯾر ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن د ﻣﺷروع ﺣﮑوﻣﺗوﻟۍ د ﺟوړښت ﺑرﺧﮫ ګرځﻲ .ﭘﮫ دﻏﺳﯥ
ﺣﺎﻟت ﮐﯥ ﺑﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮭرﻧﯾو ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﺎﻧو او ﭘﺎﻧګواﻟو ﺗﮫ د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﮫ زړه ﭘورې ﺳﺎﺗﻠو ﮐﯥ وﻧډه وﻟري.
د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو او طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺗړون دوه ﻋﻣده ﺧطروﻧﮫ ﻟري .ﻟوﻣړی دا ﭼﯥ ﮐﮫ ﭘﮫ ﻟوﻣړي ﺳر ﮐﯥ طﺎﻟﺑﺎن ﭘﮫ ﺧﺑرو اﺗرو ﮐﯥ ﻣﮭﻣﮫ ﺑرﯾﺎ
ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐړي ،ﺑﯾن اﻻﻓﻐﺎﻧﻲ ﺧﺑرو اﺗرو ﺗﮫ ﺑﮫ ﻟﮫ ﺣده زﯾﺎت زړور ور ﻧﻧوځﻲ او ﺟګ ﻟَ ْو ﺗﮫ ﺑﮫ ﺗﻣﺎﯾل وﻟري .ﭘﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﯥ ﺑﮫ ﺟوړﺟﺎړي
ﺗﮫ دوﻣره زړه ښﮫ ﻧﮫ ﮐړي ﭼﯥ ﺑﯾن اﻻﻓﻐﺎﻧﻲ ھوﮐړو ﺗﮫ د رﺳﭔدو ﻟﮫ ﭘﺎره ﺑس وي .دا ﭼﯥ دا ﺧطر ﺑﮫ ﭘﮫ ﻋﻣل ﮐﯥ راﻣﯾﻧځ ﺗﮫ ﺷﻲ او
ﮐﮫ راﻣﯾﻧځ ﺗﮫ ﮐﯾږي وﺳﻌت ﺑﮫ ﯾﯥ څوﻣره وي ،دا ﺑﮫ ﯾوازې د ﺑﯾن اﻻﻓﻐﺎﻧﻲ ﺧﺑرو ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ﻣﻌﻠوﻣﯾږي .ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻت ﺑﮫ اړ وي
ﭼﯥ د دﻏﮫ ﺧطر د ﮐﻣوﻟو ﻟﮫ ﭘﺎره ﭘر طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺗﺄﺛﯾر ﻟروﻧﮑو ﺳﯾﻣﮫ اﯾزو ﻗدرﺗوﻧو څﺧﮫ ﻣرﺳﺗﮫ وﻏواړي.
دوﯾم ﺧطر ﯾﯥ دﻟﺗﮫ ﭘﮫ واﺷﻧګټن ﮐﯥ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺧطر دی .د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو د وﺗﻠو ﻟﮫ ﭘﺎره د ﺗﻘوﯾم او ﺑﮭﯾر ﺗﻌﯾﻧول )ﮐﮫ ﺗړون رﯾښﺗﯾﺎ دا ﮐﺎر
ﮐوي( ﺑﮫ ھﻐﮫ ﺗﺣرک ﻻ ګړﻧدی ﮐړي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن د ﺳوﻟﯥ ﺑﮭﯾر ﻟﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﭘرﺗﮫ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو وﺗل ﻏواړي او ﭘﮫ دې ﺳره
ﺑﮫ ﮐﭔدی ﺷﻲ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو دﻏﮫ اوﺳﻧﯽ د ﻗوت ټﮑﯽ د ﺑﯾن اﻻﻓﻐﺎﻧﻲ ﺧﺑرو اړﺧوﻧﮫ ﻧرﻣښت او ﺗﭔرﭔدﻧﯥ ﺗﮫ اړ ﻧﮫ ﮐړي .زه ھﻐﮫ ﺑل
اﺿﺎﻓﻲ ﺧطر ﺗﮫ ﭼﯥ واﯾﻲ طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ د ﺗرھګرۍ د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﭘﮫ اړه ﭘر ھﻐو ژﻣﻧو و ﻧﮫ درﯾږي ﭼﯥ د ﺗړون د ﯾوې ﺑرﺧﯥ ﭘﮫ ﺗوګﮫ ﯾﯥ
ﮐوي ،دوﻣره ارزښت ﻧﮫ ورﮐوم ،ځﮑﮫ ﭼﯥ ،ﻟﮑﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﭼﯥ ووﯾل ﺷول ،دﻏﮫ ژﻣﻧﯥ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ھر ﺻورت ﮐﯥ ﺑﺎوري و ﻧﮫ ﺑﻠل ﺷﻲ
ﻣګر دا ﭼﯥ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻت د ﺳوﻟﯥ د ﺑﮭﯾر ﭘﮫ راﻣﯾﻧځ ﺗﮫ ﮐوﻟو ﮐﯥ دﺧﯾل ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ او طﺎﻟﺑﺎن د ﻣﺷروع اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺧﮫ ﺷﻲ.

 8د ﺳﻲ ﺑﻲ اﯾس ﻟﮫ ﻣﺎرګرﯾټ ﺑرﯾﻧﺎن ﺳره ﭘﮫ " "Face the Nationﭘروګرام ﮐﯥ د ﺑﮭرﻧﯾو ﭼﺎرو وزﯾر ﻣرﮐﮫ،
September 8, 2019; Peter Baker, Mujib Mashal and Michaelf Crowley, “How Trump’s Plan to Secretly Meet With
the Taliban Came together, and Fell Apart,” New York Times, September 8, 2019.
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آﯾﺎ ﭘﮫ طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺑﺎور ﮐﭔدی ﺷﻲ؟
ﯾوه ﭘوښﺗﻧﮫ ﭼﯥ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو او طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺗر ﻣﯾﻧځ ﺧﺑرو ﺑﮭﯾر ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ﺗل ﭘﮫ ﻋﺎم ډول ﮐﭔدﻟﮫ دا ده ﭼﯥ آﯾﺎ ﭘﮫ طﺎﻟﺑﺎﻧو د دې ﺑﺎور
ﮐﭔدی ﺷﻲ ﭼﯥ ﮐﮫ ﮐوﻣﮫ ژﻣﻧﮫ ﮐوي ،ﭘوره ﺑﮫ ﯾﯥ ﮐړي؟ دا ﻧﺎﺳﻣﮫ ﭘوښﺗﻧﮫ ده .د ﺳوﻟﯥ ھﻐﮫ ﺑﮭﯾروﻧﮫ ﭼﯥ د ﺗودو ﺟګړو د ھواري ﭘﮫ
ﻣوﺧﮫ ﺗر ﺳره ﮐﯾږي ،ﭘر ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﻣوﺟود ﺑﺎور ﻧﮫ وي وﻻړ ،ﺑﻠﮑﯥ ﭘر دې وﻻړ وي ﭼﯥ د ﺧﺑرو اﺗرو ﻟﮫ ﻻرې د ﺑﭔﻼﺑﭔﻠو
اړﺧوﻧو د ﻣﻧﺎﻓﻌو ﺗر ﻣﯾﻧځ ﮐﺎﻓﻲ ﺗداﺧل ﭘﮫ ګوﺗﮫ ﯾﺎ راﻣﯾﻧځ ﺗﮫ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﯾﯥ د ﺳوﻟﯥ داﺳﯥ ﺗړون وي ﭼﯥ ټول اړﺧوﻧﮫ ﯾﯥ د ﭘﻠﻲ
ﮐوﻟو ﻟﮫ ﭘﺎره ﮐﺎﻓﻲ اﻧګﭔزه وﻟري .ﮐﮫ ﭘﮫ ﺳﺎده ټﮑو ﮐﯥ ﯾﯥ وواﯾو ،د ﺳوﻟﯥ ﻣرﮐﭼﯾﺎن ﺗړون د ﻣﻧﺎﻓﻌو ﭘر اﺳﺎس ﮐوي ﻧﮫ د ﺑﺎور ﭘر
اﺳﺎس.
دا ټﮑﯽ ھم د ﺑﯾن اﻻﻓﻐﺎﻧﻲ ﺧﺑرو اﺗرو ﭘﮫ اړه ﺻدق ﮐوي او ھم د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو او طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺗر ﻣﯾﻧځ د ﺗړون ﮐوﻟو ﭘﮫ اړه .ﭘﮫ دواړو
ﺣﺎﻟﺗوﻧو ﮐﯥ ﺑﮫ دا ﯾوازې د ﺧﺑرو اﺗرو ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ﻣﻌﻠوﻣﯾږي ﭼﯥ آﯾﺎ ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ ﺗوګﮫ ﻣﺗداﺧﻠﯥ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣوﺟودې دي او ﮐﮫ ﻧﮫ .د دې ھﯾﻠﮫ
ﮐﭔدی ﺷﻲ ﭼﯥ ﺑﺎور ﺑﮫ د ﺑﯾن اﻻﻓﻐﺎﻧﻲ ﺧﺑرو اﺗرو ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ راﻣﯾﻧځ ﺗﮫ ﺷﻲ ،او دا ﭼﯥ د ﺑﺎور د ﯾو ډول ﻣﻘﯾﺎس ﭘﮫ ﻧﮫ ﻣوﺟودﯾت ﮐﯥ
د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن د ﺷﺧړې د ﺳﯾﺎﺳﻲ ھواري د اﻏﭔزﻧﺎک ﺗطﺑﯾﻖ اټﮑﻠول ﺳﺗوﻧزﻣن ﮐﺎر دی ،ﻣګر ﭘﮫ ھر ﺻورت ﮐﯥ ﺑﮫ د ﺗطﺑﯾﻖ ﻟﮫ ﭘﺎره د
څﺎرﻧﯥ ،ﺗﺣﻘﯾﻖ او ﺑﮭرﻧﻲ ﻣﻼﺗړ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وي.
ځﯾﻧﯥ دا ﭘوښﺗﻧﮫ ھم ﮐوي ﭼﯥ اﯾﺎ ﭘر طﺎﻟﺑﺎﻧو دا ﺑﺎور ﮐﭔدی ﺷﻲ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺑﭔرﺗﮫ د اﺳﻼﻣﻲ اﻣﺎرت د ھﻐﯥ ځﯾږې واﮐﻣﻧۍ ورځو
ﺗﮫ ﻧﮫ ﺑﯾﺎﯾﻲ ﭼﯥ د ۱۹۹۰ﻣو ﮐﻠوﻧو ﻟﮫ ﻧﯾﻣﺎﯾﻲ څﺧﮫ ﭘﮫ ۲۰۰۱م ﮐﯥ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﻟﮫ ﺧوا ړﻧګﭔدو ﭘورې ﯾﯥ دوام وﮐړ؟ ﭘﮫ دې اړه
ﻣﺷﺧﺻﮫ ﭘوښﺗﻧﮫ دا ﮐﯾږي ﭼﯥ د ﺳوﻟﯥ د ﺗړون ﻟﮫ ﮐﺑﻠﮫ ﺧو ﺑﮫ د ښځو او اﻗﻠﯾﺗوﻧو د ﺣﻘوﻧو ﭘﮫ ﺑرﺧﯥ ﮐﯥ د ﺗﭔرو  ۱۸ﮐﻠوﻧو ﻻس ﺗﮫ
راوړﻧو ﭘر ﺳر ﺟوړﺟﺎړی ﻧﮫ ﮐﯾږي .ﺑﯾﺎ ھم د طﺎﻟﺑﺎﻧو ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﺑﺎورﯾﺗوب دﻟﺗﮫ رﺑط ﻧﮫ ﻟري .ﺑﻠﮑﯥ ﭘوښﺗﻧﮫ دا ده ﭼﯥ آﯾﺎ
ﺣﮑوﻣت ،ﻧور طﺎﻟب-ﺿد ځواﮐﻣن اړﺧوﻧﮫ او طﺎﻟﺑﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن د ﺳﯾﺎﺳﻲ او ټوﻟﻧﯾز ژوﻧد د ﺷراﯾطو ﭘﮫ اړه داﺳﯥ ھوﮐړې ﺗﮫ رﺳﭔدی
ﺷﻲ ﭼﯥ ټوﻟو ﺗﮫ ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ ډول د ﻣﻧﻠو وړ وي؟ ځواب ﻣﻌﻠوم ﻧﮫ دی ﭼﯥ ھو دی ﮐﮫ ﻧﮫ ،ﻣګر د ھو ځواب اﻣﮑﺎن ﯾوازې د ﺧﺑرو ﭘﮫ
ﺗرڅ ﮐﯥ ازﻣوﯾل ﮐﭔدی ﺷﻲ.

څوﻣره اﺣﺗﻣﺎل ﺷﺗﮫ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﺳوﻟﯥ ﺑﮭﯾر ﺑﮫ د ﭘﺎﯾﭔدوﻧﮑﯥ ﺳوﻟﯥ ﻻﻣل ﺷﻲ؟
د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن د ﺳوﻟﯥ ﺑﮭﯾر د ﮐﺎﻣﯾﺎﺑۍ د اﺣﺗﻣﺎل د ارزوﻧﯥ د ھر ډول اړﯾﻧﯥ ﺳرﯾزې ﭘﮫ ﺗوګﮫ ﺑﺎﯾد دا درک ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻت ﭘﮫ دې
ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﻏﻠﻲ ﭼﯥ د  ۱۸ﮐﻠوﻧو ﭘﮫ ﻣودې ﮐﯥ طﺎﻟﺑﺎن ﭘﮫ ﻧظﺎﻣﻲ ډول ﻣﺎت ﮐړي  9او ﯾوازې ﯾو ﮐﺎل ﮐﯾږي ﭼﯥ د ﺳوﻟﯥ ھڅو ﺗﮫ ﯾﯥ
د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو د ﺗګﻼرې ﭘﮫ ﺳر ﮐﯥ ځﺎی ورﮐړی.
ځﮑﮫ ﻧو ،د دې ﻟﮫ ﭘﺎره ډﭔر دﻻﯾل ﺷﺗﮫ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﺳوﻟﯥ ﺑﮭﯾر وﻟﯥ ﮐﭔدي ﺷﻲ ټﮑﻧﯽ ﺷﻲ ﯾﺎ ﻗطﻊ ﻧظر ﻟﮫ دې ﭼﯥ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻت ﯾﯥ د
ﺑرﯾﺎﻟﯾﺗوب ﻟﮫ ﭘﺎره څوﻣره ﭘﮫ ځﻐرده ﮐﺎر ﮐوي ،ﺑﺎﻻﺧره ﻧﺎﮐﺎم ﺷﻲ .ﺗر ټوﻟو ﻟوﻣړی دا ﭼﯥ ﮐﭔدی ﺷﻲ د ھواري ﭘﮫ اړه د ښﮑﭔﻠو اړﺧوﻧو
د ﻧظروﻧو ﺗر ﻣﯾﻧځ ﺗوﭘﯾر ﺧورا زﯾﺎت ﺛﺎﺑت ﺷﻲ .ﻣګر دا ﭼﯥ دا ﺗوﭘﯾر ﺑﮫ دوﻣره زﯾﺎت ﺛﺎﺑت ﺷﻲ او ﮐﮫ ﻧﮫ ،دﻣګړی ﯾﯥ ارزول ﺧورا
ﺳﺗوﻧزﻣن دي .طﺎﻟب ﻟوری ﻻ ھم اړﺗﯾﺎ ﻟري ﭼﯥ د ﺧﺑرو اﺗرو ﻟﮫ ﭘﺎره د ﺳﯾﺎﺳﻲ درﯾځ ﭘﮫ ﺗرﺗﯾﺑوﻟو ﯾﺎ اظﮭﺎروﻟو ﻧور ﮐﺎر ھم وﮐړي.
د ﮐﺎﺑل ﻟﮫ اړﺧﮫ د دې ھﯾﻠﮫ ﮐﭔدی ﺷﻲ ﭼﯥ داﺳﯥ درﯾځ ښﮑﺎره ﮐړي ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﮐﯥ ﻟﮫ اوﺳﻧﻲ ﺳﯾﺳﺗم څﺧﮫ ﺗر وﺳﮫ ،وﺳﮫ ﻟږ ﺑدﻟون
ﺷﺎﻣل وي ،ﻣګر ان ﮐﺎﺑل ھم ﺗر اوﺳﮫ د درﯾځوﻧو ﺑﺷﭘړه ﭼﻣﺗو ﺷوې او ﭘر اﺟﻣﺎع وﻻړه ټوﻟګﮫ ﻧﮫ ده ﺗرﺗﯾب ﮐړې.
دوھم ،ﭘﮫ ھر ﻟوري ﮐﯥ داﺧﻠﻲ وﭔش ﮐﭔدی ﺷﻲ دوﻣره ﺳﺗوﻧزﻣن ﺛﺎﺑت ﺷﻲ ﭼﯥ ﺑرﻻﺳﻲ ﭘرې ﻧﮫ ﺷﻲ ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐﭔدی .ﻟﮑﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﭼﯥ
ﺗرې ﯾﺎدوﻧﮫ وﺷوه ،ﮐﺎﺑل ﻻ ﺗر اوﺳﮫ ﻣﻧﺳﺟﻣﮫ ﻣرﮐﭼﻲ ډﻟﮫ ﻧﮫ ده ﺟوړه ﮐړې او ﻧﮫ ﯾﯥ د دﻏﺳﯥ ډﻟﯥ د ﮐﺎر د ﭘرﻣﺦ وړﻧﯥ ﻟﮫ ﭘﺎره د
ﭘرﭔﮑړه-ﮐووﻧﮑﻲ ﺟوړښت ﭘﮫ اړه اﺟﻣﺎع ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐړې .ﺑل ﻟوري ﺗﮫ څرﻧګﮫ ﭼﯥ طﺎﻟﺑﺎﻧو ﻻ ﺗر اوﺳﮫ ﺧﭘل ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟرﻟﯾد ﭘﮫ ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ

 9داﺳﯥ ښﮑﺎرﭔدل ﭼﯥ طﺎﻟﺑﺎن ﭘﮫ ۲۰۰۲م ﮐﯥ ﻣﺎت ﺷوي وو ،ﻣګر ﭘﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﯥ ﻟﮫ ﺧوﻧدي ﭘټﻧځﺎﯾوﻧو څﺧﮫ ﻟﮫ ﺑﭔرﺗﮫ ﻣﻧظم ﮐﭔدو وروﺳﺗﮫ د ۲۰۰۵م ﮐﺎل ﭘﮫ ﺷﺎ
او ﺧوا ﮐﯥ ﺑﯾﺎ د ﯾوه ﭘﺎڅون ﭘﮫ ﺗوګﮫ را ﭘورﺗﮫ ﺷول.

د اﻣرﯾﮑﺎ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو د وﻟﺳﻲ ﺟرګﯥ د ﺑﮭرﻧﯾو ﭼﺎرو ﮐﻣﭔټﯥ ﭘر وړاﻧدې اﺳﺗﻣﺎﻋﯾﮫ وﯾﻧﺎ
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ډول ﻧﮫ دی ﺗرﺗﯾب ﮐړی ،ﺗر اوﺳﮫ ﯾﯥ د ﺧﺑرو اﺗرو د داﺳﯥ درﯾځوﻧو د ﺗرﺗﯾﺑوﻟو او داﺳﯥ ﺑﺎﻟﻘوه ﺟوړﺟﺎړﯾو ﻟﮫ ﭘﻠوه ﺧﭘﻠﮫ وړﺗﯾﺎ ھم ﻧﮫ
ده ازﻣوﯾﻠﯥ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺧﭘﻠﮫ ﭘﮫ ﺗﺣرﯾﮏ ﮐﯥ د ﻧﻧﮫ ﮐﺎﻓﻲ ﻣﻼﺗړ ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐړی ﺷﻲ.
د دﻏو او ﻧورو دﻻﯾﻠو ﻟﮫ ﮐﺑﻠﮫ ﺑﮫ د اﻓﻐﺎن ﺳوﻟﯥ ﺑﮭﯾر وﺧت وﻧﯾﺳﻲ ،ښﺎﯾﻲ ﻟﮫ ھﻐﮫ ډﭔر وﺧت ﭼﯥ اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ ﺻﺑر ﯾﯥ اﺟﺎزه ورﮐوي.
د ﻧﺎﮐﺎﻣۍ درﭔﯾم دﻟﯾل دا ﮐﭔدی ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻت د ﺧﭘل ﻗوت ټﮑﯽ ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ ډول ﺗر ھﻐﮫ وﺧﺗﮫ )ﮐﮫ د ﺑﮭﯾر ﺗر ﭘﺎﯾﮫ ﻧﮫ وي د ﺑﮭﯾر
ﺗر ډﭔره ﺑرﯾده ﭘورې( ﺣﻔظ ﻧﮫ ﮐړي ﭼﯥ ﻟﮫ ﺑرﮐﺗﮫ ﯾﯥ دﻏﮫ ﺑﮭﯾر وڅﺎرﻟﯽ ﺷﻲ.
د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو د ﻗوت د ټﮑﻲ د ﮐﺎروﻧﯥ ﺗر څﻧګ د ﺳوﻟﯥ ﯾو ﺑرﯾﺎﻟﯽ ﺑﮭﯾر د ﯾوه داﺳﯥ ﻟوري ﻟﮫ ﺧوا د ﺑﯥ ﭘرې ﺗﺳﮭﯾل ﭘﮫ ﻋدم
ﻣوﺟودﯾت ﮐﯥ ﭼﯥ د دﻏﯥ ﺷﺧړې ﻟوری ﻧﮫ وي ﻟﮫ ﺗﺻوره ﭘورﺗﮫ ﺧﺑره ده .ﻣﭔز ﺗﮫ د ټوﻟو اﻓﻐﺎن ﻟورﯾو د راوﺳﺗﻠو ﻟﮫ ﺳﺗوﻧزﻣﻧﺗﯾﺎ
ښﮑﺎري ﭼﯥ ﮐﮫ دوی د ﺧﺑرو ﻣﭔز ﺗﮫ راﺷﻲ ھم ،دوی ﺑﮫ و ﻧﮫ ﺷﻲ ﮐوﻟﯽ ﭼﯥ ﻟﮫ ﺗﺳﮭﯾل ﭘرﺗﮫ ھوﮐړو ﺗﮫ ورﺳﯾږي .د ﺗﺳﮭﯾﻠووﻧﮑﻲ ﻧﻘش
ﺑﮫ دا وي ﭼﯥ ﮐﻠﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯥ ﺧﺑرې ﺑﯥ ګټﯥ ﺷﻲ ،د ﺧﺑرو ﻟورﯾو ﺗﮫ ﺑﮫ د ﺑﺎﻟواﺳطﮫ ﺧﺑرو ﻻرښووﻧﮫ ﮐوي او وړاﻧدﯾز ﺷوي ﺟوړﺟﺎړي
ﺑﮫ ﻣطرح ﮐوي .ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻت د ﺷﺧړې د ﯾوه ﻋﻣده ﻣﺗﺧﺎﺻم ﻟوري ﭘﮫ ﺗوګﮫ ﭼﯥ ﺧﭘﻠﯥ ګټﯥ ﯾﯥ ﭘﮑﯥ دﺧﯾﻠﯥ دي او د اﻓﻐﺎن ﻟورﯾو
څﺧﮫ د ﯾوه د ﻓﻌﺎل ﻣﻼﺗړي ﭘﮫ ﺗوګﮫ د دﻏﮫ ﻧﻘش د ﻟوﺑوﻟو ﻟﮫ ﭘﺎره ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب دي.
دا ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﺳوﻟﯥ ﺑﮭﯾر ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د ﯾوې ﭘﺎﯾﭔدوﻧﮑﯥ ﺳوﻟﯥ د ﻣﯾﻧځ ﺗﮫ راوړﻟو ﻟﮫ ﭘﻠوه د ﺑرﯾﺎﻟﯾﺗوب اﺣﺗﻣﺎل ﻟري او ﮐﮫ ﻧﮫ ،ﻟﮫ
دې ﭘوښﺗﻧﯥ ﺳره ﺗوﭘﯾر ﻟري ﭼﯥ آﯾﺎ دﻏﮫ ﺑﮭﯾر د ﺳوﻟﯥ ﺗړون د راﻣﯾﻧځ ﺗﮫ ﮐوﻟو اﺣﺗﻣﺎل ﻟري او ﮐﮫ ﻧﮫ .ﻟوﻣړی ھدف ﺳﺗر او ﺗر ﻧورو
ﺳﺗوﻧزﻣن دی .ځﮑﮫ ﻧو اﮐﺛرا ً د ﺳوﻟﯥ د ﺧﺑرو اﺗرو او د ﺳوﻟﯥ راﻣﯾﻧځ ﺗﮫ ﮐوﻟو ﺗر ﻣﯾﻧځ ﺗوﭘﯾر ﮐﯾږي .د ﺳوﻟﯥ راﻣﯾﻧځ ﺗﮫ ﮐول
اوږدﻣﮭﺎﻟﯽ او ﭘﭔﭼﻠﯽ ﺑﮭﯾر دی .ﮐﮫ د اﻓﻐﺎن ﺳوﻟﯥ ﺑﮭﯾر ﭘﮫ ھر څوﻣره ھراړﺧﯾزه ﺗوګﮫ ھم د ﺷﺧړې ﻻﻣل ﺧواﺑدﯾو او واک-ﻏوښﺗﻧو ﺗﮫ
ځواب وواﯾﻲ ،دا ﺑﮫ ﯾوازې ﻗﺳﻣﻲ ﺣل ﻻره وي .ﻟﮫ څﻠور ﻟﺳﯾزو ﺷﺧړې وروﺳﺗﮫ ﭼﯥ ﻟﮫ ۲۰۰۱م ﮐﺎل وروﺳﺗﮫ ﺷﺧړه ﯾﯥ اوﺳﻧﯽ ﭘړاو
دی ،داﺳﯥ ﯾو ھواری ﭼﯥ د ﺷﺧړې د اوﺳﻧﯾو ﺧواوو ﭘر ﻣﻧﺎﻓﻌو ﻣﺗﻣرﮐز وي ،اړﯾن دی ،ﻣګر ښﺎﯾﻲ ﮐﺎﻓﻲ ﻧﮫ وي .ﺳرﺑﭔره ﭘر دې ،د
ﺳوﻟﯥ ھر ډول ﺗړون د ﺷﺧړې د ھواري ﻣﺣدوده وﺳﯾﻠﮫ ده؛ ﻣګر داﺳﯥ ﯾو ﺗړون او د ﺟوړﺟﺎړي او اﺟﻣﺎع-ﺟوړوﻧﯥ ﺑﮭﯾر ﭼﯥ دﻏﮫ
ﺗړون زﭔږوي ،د ﺳوﻟﯥ ﺑﻧﺳټ اﯾښودﻟﯽ ﺷﻲ .ﺑﺎﻵﺧره ،د ﺗړون ﺳﺎﺗﻠو او د ﺗطﺑﯾﻖ ﭘر ﺳر ﯾﯥ د ﺣﺗﻣﻲ اﻟوﻗوع اﺧﺗﻼﻓوﻧو ھواري ﺗﮫ د
دﻏو اړﺧوﻧو ھوډ ﺑﮫ دا وښﯾﻲ ﭼﯥ دﻏﮫ ﺑﻧﺳټ ټﯾﻧګﯾږي او ﮐﮫ ﻧړﯾږي ،او ﭘﮫ دې ﺗوګﮫ د اوږدﻣﮭﺎﻟﯥ ﺳوﻟﯥ ﺟوړوﻧﯥ ﻟﮫ ﭘﺎره دﻏﮫ
ﻓُرﺻت ﭘﺎﯾﯾږي او ﮐﮫ ﻧﮫ.

اﯾﺎ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻت ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ،او اﯾﺎ ور ﺗﮫ ﭘﮫ ﮐﺎر دي ،ﭼﯥ ﻟﮫ طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺳره ﺑﭔرﺗﮫ ﺧﺑرې ﭘﯾل ﮐړي؟
څرﻧګﮫ ﭼﯥ د ﺳوﻟﯥ ﺧﺑرې اﺗرې د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﻟﮫ ﭘﺎره د ﭘورﺗﻧﯾو درﭔوو ﺷﺗﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑوﻧو ﻟﮫ ډﻟﯥ ﺗر ټوﻟو ﻏوره اﻧﺗﺧﺎب دی او څرﻧګﮫ
ﭼﯥ ،ﻟﮑﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﭼﯥ رڼﺎ ﭘرې واﭼوﻟﯽ ﺷوه ،د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو او طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺗړون د دﻏﺳﯥ ﺧﺑرو اﺗرو ﭘر ﻟور اړﯾن ګﺎم دی ،ځﮑﮫ ﻧو
ﺑﺎﯾد د ﺗړون ﮐوﻟو دﻏﮫ ﺑﮭﯾر ﺑﭔرﺗﮫ ژوﻧدی ﺷﻲ .د وﻟﺳﻣﺷر ټرﻣپ دﻏﯥ ﻧﺎﮐﺎﻣﯥ ھڅﯥ ﭼﯥ د ﮐﯾﻣپ ډﯾوﯾډ ﻧﺎﺳﺗﮫ د ﺗړون د ﮐوﻟو ﻟﮫ ﭘﺎره
وﮐﺎروي او ﺷﺎﯾد د دې ھڅﮫ وﮐړي ﭼﯥ ھﻐﮫ ﺷراﯾط ﻧور ھم ښﮫ ﮐړي ﭼﯥ د ده ﻣرﮐﭼﯾﺎﻧو ﭘرې ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﮐﺎر ﮐړی وو ،دﻏﮫ
ﺑﮭﯾر ﻏوڅ ﮐړ ،ﻣګر ﺷﺎﯾد وژﻟﯽ ﯾﯥ ﻧﮫ وي .طﺎﻟﺑﺎﻧو رﺿﺎﯾت ښودﻟﯥ ﭼﯥ دوی ﺑﮭﯾر ﻟﮫ ھﻐﮫ ځﺎﯾﮫ ﺑﭔرﺗﮫ ﭘﯾل ﮐړي ﭘﮫ ﮐوم ځﺎی ﮐﯥ
ﭼﯥ ﭘرﭔښودل ﺷوی وو او د ﻻﺳﻠﯾﮏ ﭘﮫ درﺷل ﮐﯥ وو .10
ﻟﮫ ﯾو ﮐﺎل وړاﻧدې ګﻣﺎرل ﮐﭔدﻧﯥ راھﯾﺳﯥ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو د ﻟوړﭘوړي ﻣرﮐﭼﻲ زﻟﻣﻲ ﺧﻠﯾﻠزاد ﯾوه ﻻس ﺗﮫ راوړﻧﮫ دا وه ﭼﯥ د ﺧﺑرو
اﺗرو ﻟﮫ ﻻرې د دﻏﯥ ﺷﺧړې ھواري ﺗﮫ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ژﻣﻧﺗﯾﺎ ﺗﮫ ﺑﺎور ور وﺑﺎﺧښﮫ .د ﺧﺑرو اﺗرو د ﭘﯾﻠوﻧﯥ ﻟﮫ ﭘﺎره د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو د
زﯾﺎﺗﯾدوﻧﮑو او ﮐﻣﯾدوﻧﮑو ھڅو ﭘﮫ څو ﮐﻠوﻧو ﮐﯥ دﻏﯥ ژﻣﻧﯥ ﺗﮫ ﻧﮫ ﯾوازې د ﺷﺧړې د ﻟورﯾو ﻟﮫ ﺧوا ،ﺑﻠﮑﯥ ﺗر دې ﻣﮭم د ﺳﯾﻣﮫ اﯾزو
ﻗدرﺗوﻧو ﻟﮫ ﺧوا د ﺷﮏ ﭘﮫ ﺳﺗرګﮫ ﮐﺗل ﮐﭔدل .د ﺗﭔر ﮐﺎل ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ داﺳﯥ ښﮑﺎرﭔدل ﭼﯥ ﭘﺎﮐﺳﺎن ،ﭼﯾن او ﭘﮫ ځﺎﻧګړې ﺗوګﮫ روﺳﯾﮫ
ټول ﮐﮫ ﭘﮫ ﭘوره ﻟﭔواﻟﺗﯾﺎ ﻧﮫ وو ﻟږ ﺗر ﻟږه ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ ﺗوګﮫ ﻟﮫ طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺳره د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو د ﺗړون ﮐوﻟو ﻣﻼﺗړي وو .طﺑﻌﺎً ،دا ﻣرﺳﺗﮫ ﻟﮫ

 10ﭘﮫ ﻣﺳﮑو ﮐﯥ ﻟﮫ طﺎﻟب ﻣرﮐﭼﯾﺎﻧو ﺳره ﺷوې ﻣرﮐﮫ وګورئ
, September 13, 2019, available at https://www.rt.com/news/468745-taliban-war-hundred-years/.
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دې ﮐﺑﻠﮫ وه ﭼﯥ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﭘﮫ وﺗﻠو ،ﻣګر ﻧﮫ ﭘﮫ ډﭔرو ﭼټﮑو وﺗﻠو ،ﮐﯥ دوی ﺧﭘﻠﯥ ګټﯥ ګوري )ﯾو ﺑل ﺳﯾﻣﮫ اﯾز ﮐﻠﯾدي ﻓﻌﺎل،
اﯾران ،ھم ﭘﮫ ھﻣدې ﮐﯥ ﺧﭘﻠﮫ ګټﮫ وﯾﻧﻲ( .ﺳره ﻟﮫ دې ،د اﻓﻐﺎن ﺳوﻟﯥ ﺗړون ﮐوﻟو او ﺑﺎﻻﺧره ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﮐﯥ ﺑﮫ د دوی ﻣﻼﺗړ اړﯾن وي.
د ﺧﺑرو اﺗرو اوﺳﻧۍ ﭘرې ﮐﭔدﻧﯥ ﺑﯥ ﻟﮫ ﺷﮑﮫ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﺑرﯾﺎﻟﯾﺗوب ﺗﮫ زﯾﺎن اړوﻟﯽ .ﻣګر دﻏﮫ زﯾﺎن رﻏﭔدی ﺷﻲ ﮐﮫ ﭼﭔرې دﻏﮫ
ﺑﮭﯾر ژر ﺗر ژره او د دﻏﮫ ﺟوش ﻟﮫ ﺧﺗﻣﭔدو ﻣﺧﮑﯥ ﺑﭔرﺗﮫ ﭘﯾل ﺷﻲ ،او ﮐﮫ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻت د ﺗړون ﭘﮫ اړه د ھﯾﻠو د ﺳﻘف د ﻟوړوﻟو د
ھڅﯥ ﻟﮫ ﻻرې ﻟﮫ ﺧﭘﻠﮫ ﺣده وا ﻧﮫ وړي .د دې اړﺗﯾﺎ ﺑﮫ ھم وي ﭼﯥ ﺳﯾﻣﮫ اﯾزو ﻟوﺑﻐﺎړو ﺗﮫ ﭘﮫ دې اړه ډاډ ورﮐوﻟو ﻟﮫ ﭘﺎره ډﻟﮫ اﯾزې
دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮑﯥ ھڅﯥ وﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻت ﺧﺑرو اﺗرو ﺗﮫ ژﻣﻧﺗﯾﺎ ﻟري .ﮐﮫ ﭼﭔرې د دې ﭘر ځﺎی ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻت د ﻧﺎﻣﻌﻠوﻣﯥ ﻣودې ﭘوځﻲ
ﺷﺗون ﭘﮫ ګټﮫ ﺧﺑرې اﺗرې ﭘرﭔږدي ،ﺑﺎﯾد ﻟﮫ دﻏﺳﯥ داﯾﻣﻲ-ډوﻟﮫ اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ ﻧظﺎﻣﻲ ﻣوﺟودﯾت ﺳره د ﺳﯾﻣﮫ اﯾزو ځواﮐوﻧو ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺗﮫ
ﭼﯥ ﻟﮫ طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺳره د ﻣﻼﺗړ زﯾﺎﺗوﻧﯥ ﭘﮫ ﺑڼﮫ ﺑﮫ څرګﻧدﯾږي ،ځﺎن ﭼﻣﺗو ﮐړي.
* * *
د دې ﮐﻣﭔټﯥ ھﭔڅ ﯾو ﻏړی او ﺑل ھر څوک ﭼﯥ ﻏواړي ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻت ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ ﯾوه اﻏﭔزﻧﺎﮐﮫ ﺗګﻼره ﭘر ﻣﺦ ﺑوځﻲ ،د ھﻐو
اﻧﺗﺧﺎﺑوﻧو ﻟﮫ ﮐﺑﻠﮫ ﺧوښﭔدی ﻧﮫ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﭘﺎﻟﭔﺳۍ ﺟوړووﻧﮑو ﭘر وړاﻧدې ﺷﺗﮫ .ﻧوره ﻟﮫ دې ﺧﺑره وﺗﻠﯥ ﭼﯥ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﭘﺎﻟﯾﺳۍ
ﺟوړووﻧﮑو ﭘﮫ ﺑﺎوري ﺗوګﮫ د دې ادﻋﺎ ﮐوﻟﯽ ﺷوه ﭼﯥ ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د ﻣطﻠوﺑو ﭘﺎﯾﻠو ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﭘر ﻻرې ﺳم روان دي .ﻣګر
ﺳره ﻟﮫ دې ھم ﯾوه ﮐوﭼﻧۍ ﮐړﮐۍ ﺷﺗﮫ ﭼﯥ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻت ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ د ھﻐﯥ ﻟﮫ ﻻرې ﺧﭘﻠﯥ ﺗر ټوﻟو اوږدې ﺟګړې ﺗﮫ ﭘﮫ داﺳﯥ ﺗوګﮫ د
ﭘﺎی ټﮑﯽ ﮐﯾږدي ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗﻌﻘﯾب ﯾﯥ ﺷدﯾده ﮐورﻧۍ ﺟګړه ﺗر ﺷﺎ ﭘرې ﻧﮫ ږدي .اﯾﻠﮫ ﯾو ﮐﺎل ﮐﯾږي ﭼﯥ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو د ﺧﺑرو اﺗرو ﻟﮫ
ﻻرې د ھواري ﻟټﯥ ﺗﮫ ﻟوﻣړﯾﺗوب ورﮐړی او داﺳﯥ ښﮑﺎري ﭼﯥ ﻟﮫ طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺳره داﺳﯥ ﺗړون ﮐوﻟو ﺗﮫ ﻧږدې ﺷوي ﭼﯥ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو
د ځواﮐوﻧو اﭔﺳﺗﻧﯥ ﺗﮫ ﻻره ھواره ﮐړي] .اﻣرﯾﮑﺎ[ ﺑﺎﯾد دا ھڅﯥ اوس ﭘرې ﻧﮫ ږدي .ﻟﮫ طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺳره دﻏﺳﯥ ﺗړون ﺑﮫ ځﯾﻧو ﺗﮫ دﻟﺗﮫ ﭘﮫ
واﺷﻧګټن ﮐﯥ او ښﺎﯾﻲ ډﭔرو ﺗﮫ ھﻠﺗﮫ ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ ﺧوﻧد ور ﻧﮫ ﮐړي .ﻣګر دا ﺗړون ﻟﮫ ځﺎن ﺳره ﯾوه ډاﻟۍ ﻟري :او ھﻐﮫ د ﺳوﻟﯥ د
داﺳﯥ ﺑﮭﯾر د ﭘﯾﻠوﻟو ﭼﺎﻧس دی ﭼﯥ ښﺎﯾﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﻏﮫ ﻻ اوږده ﺟګړه ﭘﺎی ﺗﮫ ورﺳوي.

