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 ېآیا د حکومت د استازي په نه شتون ک
 

 ؟خبرې نامشروع دي ېد سول
 
 

و، په نوښت په عرب متحده اماراتو کې د وسله والو طالبان  نخا نپه داسې حال کې چې د پاکستان د صدراعظم عمرا
امریکا، پاکستان او عربي چارواکو تر منځ خبرې شوي؛ دلته په کور دننه یو شمېر سیاسي کړۍ په دغو خبرو کې د 
افغان حکومت د استازي په نه شتون نیوکې کوي او د افغان حکومت د استازي په نه شتون کې دغه خبرې نامشروع 

نیت نه لري او ډېر احتمال شته چې په دغه خبرو کې د بولي. دوی دلیل راوړي چې پاکستان د افغانستان لپاره ښه 
  .طالبانو لپاره ډیر امتیاز وغواړي افغان حکومت د نماینده په نه شتون کې د ځان او وسله والو

خو اوس پوښتنه دا ده چې رښتیا هم د افغان حکومت د استازي په نه شتون کې د افغان سولې په تړاو د وسله والو 
  ؟پاکستان او عرب متحده اماراتو د چارواکو تر منځ خبرې رښتیا هم تر پوښتنې الندې او نامشروع دي طالبانو، امریکا،

که څه هم د سیاسیونو دغه اندېښنه چې ممکن پاکستان په دغو خبرو کې هم د ځان او هم د وسله والو طالبانو لپاره 
په څو دلیلونو سره په زغرده دا  ېده، خو په ټوله کډیر امتیاز وغواړي او ترالسه به یې هم کړي؛ تر یوه بریده سمه 

ویلی شو چې د افغان حکومت د استازي په نه شتون کې هم د وسله والو طالبانو، امریکا، پاکستان او عرب متحده 
 :اماراتو د چارواکو تر منځ د افغان سولې په تړاو روانې خبرې له بشپړ مشروعیت برخمنې دي

 

  :یلومړ
 

ې له دې چې د افغان سولې په تړاو د امریکا، طالبانو، پاکستان او عربي چارواکو تر منځ خبرې پیل شي؛ د کخم
مریکا له استازي زلمي ا افغانستان د ملي امنیت شورا سالکار حمدهللا محب په اماراتو کې له خپل اماراتي سیال او د

حمدهللا محب به حتماً د افغان حکومت پیغام  .ه غږیدلی دیخلیلزاد سره لیدلي او د افغانستان د سولې په تړاو ورسر
له زلمي خلیلزاد او اماراتي چارواکو سره شریک کړی وي، د افغان حکومت سرې کرښې به یې اماراتي چارواکو 

د  او زلمي خلیلزاد سره شریکې کړي وي او حتماً به له وسله والو طالبانو سره په خبرو کې د افغان حکومت پیغام
  .مي خلیلزاد او اماراتي چارواکو لخوا طالبانو ته رسول کیږيزل
 

  :مدوي
 

تېره ورځ د عبدالسالم رحیمي په مشرۍ له وسله والو طالبانو سره د افغان حکومت مرکچي پالوی هم عرب متحده 
برو له جریان اماراتو ته رسیدلی او که څه هم مستقیماً له وسله والو طالبانو سره په خبرو کې برخه نه لري خو د خ

دغه افغان پالوی مستقیماً له زلمي خلیلزاد او اماراتي چارواکو سره په تماس کې دی  .خبردار دی او دغه بهیر څاري
  .او دوی یې له وسله والو طالبانو سره د خبرو له جریانه خبروي

 

  :مدرېي
 

والو طالبانو یواځې له امریکا سره  . په بار بار وسلهيوسله وال طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نه د
په خبرو کولو تاکید کړی دی او د افغان حکومت سره یې هر ډول خبرې رد کړي. اوس که افغان حکومت هم په 
دغه خبرو کې خپل استازی استولی وای نو ممکن وسله والو طالبانو په خبرو کې له ګډونه انکار کړی وای. پس 

  .رې دغه خبرې وڅاري او د غونډې نتیجې ته په تمه شيالزمه ده چې افغان حکومت له لی
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  :مڅلور
 

له وسله والو طالبانو سره د سولې سند السلیک کول نه بلکې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو تر  دغه خبرې
ان تر منځ . اصالً دغه خبرې د وسله والو طالبانو، امریکا او پاکستيمنځ د مخامخ خبرو کولو لپاره زمینه برابرول د

   د خبرو کولو په خاطر د باور فضا رامنځته کولو لپاره ترسره کیږي.
په دغه خبرو کې به د وسله والو طالبانو رسمي غوښتنې او شرطونه واورېدل شي، د سولې لپاره د پاکستان، امریکا 

ه د طالبانو د حاضرولو په و طالبانو په نیت به یو و بل پوه شي او تر ډېره به له افغان حکومت سره د خبرو لپار
میکانیزم او شرطونو خبرې وشي. بیا چې کله دوی موافقې ته رسیږي نو وسله وال طالبان به هم له افغان حکومت 
سره خبرو ته کیني، بیا به د ملګرو ملتونو د استازي په شتون کې د امریکا، پاکستان، عرب متحده اماراتو څخه 

ومت او وسله والو طالبانو د مرکچي پالوو تر منځ د سولې هوکړه لیک السلیک ضمانت اخیستلو سره د افغان حک د
   کیږي او افغانان به د سرتاسري سولې خاوندان کیږي.

پس ویالی شو چې د امریکا، پاکستان، عرب متحده اماراتو او وسله والو طالبانو تر منځ د افغان سولې په تړاو اوسنۍ 
  .و هیڅ یوه ډله دې اندېښنه نه لريروانې خبرې بشپړ مشروعیت لري ا

  ؟آیا طالبان به له افغان حکومت سره خبرې وکړي
که څه هم وسله وال طالبان په بار بار تاکید کوي چې له افغان حکومت سره خبرو ته نه حاضریږي خو بیا هم حتماٌ 

په افغانستان کې د وسله  بیا وافغان حکومت سره خبرې ونه کړي ن هبه افغان حکومت سره خبرې کوي، ځکه که ل
  ؟والو طالبانو جګړه تر پوښتنې الندې راځي چې په تېرو شپاړسو کلونو کې له چا سره جنګېدل

طالبانو که څه هم په یوه اندازه په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو سره جګړه کړې خو په لوړه کچه یې له افغان 
په دغه جګړه کې د افغان حکومت په ګډون وسله والو طالبانو هم حکومت او افغان امنیتي ځواکونو جنګ کړی دی. 

په زرګونو تنه قربانیان ورکړي دي. پس اوس که له افغان حکومت سره له خبرو کولو انکار کوي نو حتمي ده چې 
   .په افغانستان کې د دغې ډلې ترسره جګړه هم تر پوښتنې الندې راځي
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