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 په نړۍ کې د طالبانو تصویر 
 
 

 د افغان مسئلو څیړونکی نیشانک موتوانی وایي چې: 
 

د افغان سولې پروسه ځکه هم عادي نه ده چې په افغان مذاکراتو کې د هغه پاکستان په اړه هېڅ بحث نه کیږی، کوم  »
چې هره ورځ بې شمېره افغانان وژني او د یوې تروریستی ډلې تر شا والړ دی، تر څو د هغه په مرسته یو مستقل 

 «.رانسکور کړيهېواد 
 

 په افغانستان کې د کانادا پخوانی سفیرکریستیان الکساندر وایي چې:  
 

آی سازمان د طالبانو د نظامی روزنې، لوژیستیکی اکماالتو چارې -اس-د پاکستان نظامیان په ځانګړی توګه د آی»
آی له الس اخیستلو پرته په -اس-په غاړه لری او د طالبانو جګړه رهبري کوي. له دې امله له افغانستان څخه د آی

 «افغانستان کې سوله ممکنه نه ده
 

 :د امریکا د متحده ایاالتو د خارجه چارو پخوانۍ وزیرې میرمن هیالري کلینټن ویل
 

مجاهدین او طالبان زمونږ کرونده ده او مونږ یې په رېبلو ملزم یو. داسې نه شی کیدای چې مونږ ماران ساتو، تر »
ډیان وچیچي، د دې امکان شته چې یوه ورځ مونږ هم وچیچي« د مارنیوونکی مرګ له خپله څو یواځې زمونږ ګاون

 .ماره وي
 

 میرمن فرانسیس براون وایي:
 

ته والړ شو، خو » کورونو  خپلو  او  تسلیم  وسلې  باید  مونږ  ویل چې  سفیر مال ضعیف  طالبانو  د  کې  پاکستان  په 
 «وریستانو سره خبرې نه کوو، بلکې هغوی له منځه وړوامریکائیانو دا ونه منله او ویل یې چې مونږ د تر

 

 څه معجزه وشوه چې اوس »تروریستان« نه یواځې منل کیږي بلکې نړیوال پرستیژ او ستېژ ورکول کیږي؟؟؟ 
 

همدارنګه د افغان سولې له پاره د امریکا ځانګړی استازی خلیلزاد د دوحې له هوکړې د مخه په طالبانو کې د فوق  
رانوونکو بدلونو وویل. مونږ پوه نه شو چې طالبان د امریکائیانو سره د خبرو میز ته حیرانوونکو بدلونونو  العاده او حی

 آی را کش کړل؟؟؟  -اس-راکش کړل او که آی
 

د دوحی له هوکړې وروسته په طالبانو کې حیرانوونکی بدلون دا وو چې بریدونه تر پخوا زیات شول، مرګ ژوبله  
اسب لوړ شول. د جګړې لمن پراخه، د هدفی وژنو او مقناطیسی چاودنو نوي لړۍ پیل شوه. آیا  او تلفات د پخوا په تن

 د خلیلزاد موخه له بدلونونو دا وه ؟؟؟ 
 

د حیرانوونکو بدلونو په پایله کې افغان دولت د امریکا د ستراتژیک متحد په توګه له پامه وغورځول شو. د طالبانو  
او د جګړې لیکو ته ستانه شول. په پاکستان کې د طالبانو د    ه زندانه خالصخطرناک جنګی اسیران ل  ۶۰۰۰نږدې  

 جنګی روزنې مرکزونه په شړک طالبان روزي. د جګړې زخمیان د پاکستان په روغتونونو کې تداوي کیږي.  
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf


  

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ددې  د طالبانو د کوېټې شورا غواړي د باجوه او خلیلزاد په مرسته د کابل حکومت واګې په خپل الس کې واخلي.  
آی اس آی مثلث په ټول جدیت سره کار کوي، خو تر اوسه بې پایلې نه لري.    –باجوه    – موخې له پاره د خلیلزاد  

طالبانو د دوحې مذاکرات پرېښودل، ماسکو او تهران ته په منډو شول. اوس غواړي د ستانبول غونډه تحریم کړي. 
ې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ الندې د ټولو ګاونډیانو او ځکه د ستانبول غونډه یواځې د امریکا په حضور کې نه بلک 

نړیوالو په ګډون تر سره کیږي. افغان دولت د سولې د مدونې، عقالني، علمی او عملي طرحې سره د ستانبول د 
غونډې الره څاري. ستانبول ته به افغان دولت د اوربند، د سوله ایزو مذاکراتو د دوام، د سولې حکومت د تشکیل، د  

ړنیو ټاکنو او د سیاسی واک د سوله ایز انتقال جوړوونکی وړاندیزونه ولري. خو طالبان د ماسکو د غونډې له تابو بی
روسیې او پاکستان پرېکړه وکړه چې اسالمی امارت د منلو نه دی( -چین-)اسالمی امارت( )پراخې ترویکې:امریکا

د تروریسم   او ځیګر کې نه لري. طالبان  د نورو  پرته بل څه په سر  او  د وتلو  لیسته  له    ۷۰۰۰له تور  جنګیالیو 
طالبان ستانبول تحریم کړي.   خالصون غیر نور د څه وړاندیز کوالی شي؟؟؟ د طالبانو د ویاند د څرګندولو له مخې به 

ه  د طالبانو تحریم به د جګړې دوام حتمی کړي او طالبان به د نه اصالح کیدونکی تروریستی ډلې په توګه د بیا د پار
 .د نړیوالو په ذهن کې حک شي 

 

د افغان دولت نړیوال مالتړ تضمین دی. د طالبانو مالتړی پاکستان نه یواځې خپل پورونه نه شی تادیه کوالی، حتی  
چانو وهلو سره سره نور د طالب لوبې ته د دوام ورکولو وس   د پورونو د سود ورکولو توان هم نه لري. پاکستان د

 .لب د چانسونو په ضایع کولو سره د حتمی ماتې سره مخامخ دینه لري. له دې امله طا
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