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 اوړاو اساس پ ینو ېرامډ ېد سول
 
 
 ېله خبرو وروسته دغ اوړد اووم پ ځپالوي تر من ېد طالب استازو او امریکای ېپه قطر ک ېچ ېحال ک ېداس په

د افغانستان  ۍاون رهېت ېشوي؛ آن دا چ ېتر بل هر وخت زیات ېنېښاند ګنڅتر نيیته د افغان حکومت د خوشب ېپروس
ته په  وڅروانو ه کایمرد ا هړپه ا ېپروس ېسول افغاند  ایب لځ ویحمدهللا محب  اغليښد ملي امنیت د شورا سالکار 

وي نو په  سهیدس وهی ولوګنړد افغان نظام  ریروان به ېاو که د سول يړافغانان باعزته سوله غوا ېلي،چیو ېاشار
 . يیږودر یېبه  ېاندړو
د روانو  ځد طالبانو او زلمي خلیلزاد تر من هګپه خپله ولسمشر غني هم په وار وار په غیر مستقیمه تو ېاندړو ېد له

 وه.   ېودلښ نهېښاند هړخبرو په ا
 ېروتنېنجیب هللا د وخت ت رټد داک ېنه دا، چ يړدایمي سوله غوا ېویلي و، چ ېغني د قطر خبرو ته په اشار ولسمشر

 اتوید مذاکراتو له جزئ ېد سول ېل،چیوو قيیصد قیصد اندیو ګبدل شو او د ار ځدا دری ایبیا تکرار شي. خو وروسته ب
 . وېږخبر هګپه منظمه تو

 ېافغان سیاسیون، مدن ېبلک يښبری منېښافغان حکومت اند ېنه یواز هړاو زلمي خلیلزاد د خبرو په ا انویطالب مرکچ د
بولي او آن  لېکښ انځ ېد افغانستان په سیاست ک ولډپه یو نه یو  ېحقونو فعاالن، بهرني هیوادونه چ وښځد  ،ېولنټ

 وو.   منېښهیوادونه هم اند يړغ وټپه خپله د نا
د  ۍموکراسډیاو د  ډېد ون وښځد  ېوروسته په افغان حکومتي نظام ک ېد حقونو فعاالن له سول وښځاو د  ېولنټ مدني

روسیه بیا د طالبانو  ولډ يګړانځهیوادونه په  لېکښ ېدي. د افغانستان په سیاست ک منېښله امله اند ليواګرنڅتطبیق د 
 واکونوځ ییله افغانستانه د امریکا ېکوي، چ هڅه یده. دو منهېښاند خهڅافغان حکومتي نظام  ېد راتلونک هګډسره په 

د  يړاو قوي نفوذ ولري. روسیه غوا ټهم یوه برخه وي؛ غ ېطالبان به ی ېچ ېله وتلو سره په راتلونکي نظام ک
 . يړک کهډامریکا له وتلو وروسته دغه تشه په خپله روسان 

 منېښاند کهځبرخه وو؛  وهی ېد اوسني حکومت یوه برخه دي یا په تیر ک ېچ یهغو هګتو ګړېانځسیاسیون په  افغان
 ېراکم او طالبانو باند ېک ټد حکومت په چوکا واکځواک او  یوروسته به ممکن د دو ګد طالب له رات ېي، چد

 دنویله ل ونویاسیمشوشو س ادویاستازو او  طالبدي، خو د  منېښاند هړسیاسي بقا په ا ېد خپل یبه وویشل شي. دو
  . ید ړیتر السه ک یې نانیاواطم ېته د حل الر موندل شو نوېښاند ېد ید دو ېکاري،چښ ېوروسته داس

وشي،د  یمخنیو کیچړد احتمالي ک ېک کوړیا ځتر من نګټله امله د کابل او واشن ندونوګرڅ وید حمدهللا محب د نو ېچ دا
 ېخبرو کپه  ېد سول انځنه شي او افغان حکومت هم  ېناکام ېروان بهیر یا له طالبانو سره د امریکا خبر ېسول

 ېخالص ېنېښد افغان حکومت او سیاسیونو اند هړا ېد هپ ېد امریکا ولسمشر ته په کار ده،چ ي،ړمطرح احساس ک
 .  يړک
 ځد زلمي خلیلزاد او طالبانو تر من ېچ ي،ړک منډاډاشرف غني  ګړېانځافغان حکومت په  دیبا االتیامریکا متحده ا د

 وي.  ېک کرټسره په  وګټد افغان حکومت او ولس له  ېهغه د ېچ ي،ږمعامله نه کی ېداس ولډ څهی ېپه خبرو ک
  وابځته  نوېښهیوادونو اند ميیس د

د خپل سفر  وڅ،ړته وال نګټواشن ایب هیاځاو له هغه  نیخلیلزاد له طالب مرکچي پالوي سره تر خبرو وروسته چ یزلم
 . يړک ېکیچارواکو سره شر يیکایله امر ېلیپا
 ایيښ. ید منېښاند هړد خبرو په ا ځد امریکا او طالب استازو تر من ېپه قطر ک یرډتر نورو  ېچ ،یهغه هیواد د نیچ
ووایي او  وابځته  نوېښاند ید دو هړروانو خبرو په ا ېد سول ېوي، چ ړېک هڅه ېته په سفر ک وادېدغه ه لزادیخل

 . يړخپل ک ړمالت ېی هړپه ا
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له افغان حکومت سره د  ېشي او طالبان د ېاو په سیده الر روان ېسم ېخبر ېروان ېد سول ېتمه لري،چ ولس
د جرمني او  ېده،چ ېشو تهځاجماع رامن یوالهړاو ن یزهیسیمه  هړپه ا ېمذاکراتو میز ته حاضر شي، نور د سول

په برخه  ېلور ته افغان حکومت هم د سول بلشي. یداېه کمثالون هښ یې څېه وادونوېنورو ه نوځیقطر،ازبکستان او 
هم شته  ېهیل ېاو او داس لېږخپل استازي ور ول یېته  ډېاالفغاني غون نیقطر ب ،دړک تهځد دولت وزارت رامن ېک
د مخامخ  ځد افغان حکومت و وسله والو طالبانو د استازو تر من ېاندړو دوېتر را رس ېاشتیم مبرټسپ ېد راتلونک ېچ

 هم مساعده شي.  نهیخبرو زم
 پای
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