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 ته واندېښن د سولې په اړه شتو
 

 ؟څنګه ځواب ورکړ پټرم ډډونال
 

ته  ېپروس ېله خبرو وروسته دغ اوړپ مځد پن ځاستازو تر من ېد طالب او امریکای ېپه قطر ک ېچ ېحال ک ېپه داس
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سالکار  ۍاون رهېت ېشوي؛ آن دا چ ېتر بل هر وخت زیات ېنېښد افغان حکومت اند

 ولوړخبرو تر شا د موقت حکومت په جو ېد سول ېاو هغه ی ړېوک ېنیوک ېحمدهللا محب پر زلمي خلیلزاد تند اغليښ
 . ړورک وابځته  نوېښدغو اند رمپټ ډونالډبالخره ولسمشر  ؛ړتورن ک

او  ړیورک توبړیته لوم لوځهلو ېد افغانستان د سول رمپټ ډونالډولسمشر  ېچ ړیاعالن ک ڼۍما ېنیسپ ېتازه ک په
تر  خید تار التونویولسمشر به د متحدو ا کایخو د امر يړک لیپ ېاستازي له طالبانو سره مخامخ خبر يګړانځد ده 

نوم  تلښغو یېنه  ېچارواکي چ وهی ڼۍما ېنیمني. د سپ هته رسولو پر سر بده معامله ون ید پا ګړېج ېدږد او ولوټ
 ېاویکلونو بر ۱۸ روېحقونو په شمول د ت وښځد  ولډ يګړانځپه  -به د بشري حقونو کایامر لي،یشي و ستلیواخ یې

 . يړقرباني نه ک
 ېد افغانستان د ملي امنیت شورا سالکار حمدهللا محب پر زلمي خلیلزاد تند ۍاون رهېت ېده چ ېحال ک ېپه داس دا

ته کولو او طالبانو ته په مشروعیت  ډېنڅد افغان حکومت په  ېپه روانو خبرو ک ېد سول ېی ړیاو نومو ړېوک ېنیوک
او زلمي خلیلزاد تر  په بار بار غیر مستقیم د طالبانو مپه خپله ولسمشر غني ه ېاندړو ې. له هغړورکولو تورن ک

 يړدایمي سوله غوا ېویلي و چ ېوه. ولسمشر غني د قطر خبرو ته په اشار ېودلښ نهېښاند هړد روانو خبرو په ا ځمن
د نوروز جشن د  ېپه بلخ ک ځتیره ور هګبیا تکرار شي. همدارن ېروتنېنجیب هللا د وخت ت رټد داک ېچ يړاو نه غوا

 راشي.  یبو ېد وین ېتر ېسوله چ ېنه داس ي،ړدایمي سوله غوا ېچ هړا یادونه وکبی لځهم یو  ېپر مهال ی لوځنمان
افغان سیاسیون،  ېبلک يښبری منېښافغان حکومت اند ځېنه یوا هړاو زلمي خلیلزاد د خبرو په ا انویطالب مرکچ د

بولي  لېکښ انځ ېد افغانستان په سیاست ک ولډپه یو نه یو  ېحقونو فعاالن، بهرني هیوادونه چ وښځد  ،ېولنټ ېمدن
 ول.   منېښهیوادونه هم اند يړغ وټاو آن په خپله د نا

 ۍموکراسډیاو د  ډېد ون وښځد  ېوروسته په افغان حکومتي نظام ک ېد حقونو فعاالن له سول وښځاو د  ېولنټ مدني
روسیه بیا د  ولډ يګړانځهیوادونه په  لېکښ ېدي. د افغانستان په سیاست ک منېښله امله اند واليګرنڅد تطبیق د 

له افغانستانه د امریکا په  ېکوي چ هڅه یده. دو منهېښدان خهڅد راتلونکي افغان حکومتي نظام  هګډطالب سره په 
د  ېچ يړاو قوي نفوذ ولري. روسیه غوا ټهم یوه برخه وي؛ غو ېطالبان به ی ېچ ېوتلو سره په راتلونکي نظام ک

 . يړک کهډامریکا له وتلو دغه تشه په خپله روسان 
دي  منېښاند کهځبرخه و؛  ېد اوسني حکومت یوه برخه دي یا په تیر ک ېچ یهغو هګتو ګړېانځسیاسیون په  افغان

به  ېم او طالبانو باندراک ېک ټد حکومت په چوکا واکځواک او  یوروسته به ممکن د دو ګد طالب له رات ېچ
 نوېښاند ولوټیو چارواکي دغو  ڼۍد سپیني ما ېکدي. خو په تازه  منېښاند هړسیاسي بقا په ا ېد خپل یوویشل شي. دو

 .  ړورک وابځته 
 

  وابوي؟ځ هګنڅ ېنېښد افغان حکومت اند رمپټ
 

 کیچړد احتمالي ک ېک کوړیا ځتر من نګټد کابل او واشن ېله امله په وروستیو ک ندونوګرڅد حمدهللا محب د  ېچ دا
کوي  هڅنه شي؛ د امریکا ولسمشر ه ېناکام ېروان بهیر یا له طالبانو سره د امریکا خبر ېوشي او د سول یمخنیو

افغان  يړغوا االتی. د امریکا متحده ايړک ېخالص ېنېښبیرته د افغان حکومت او سیاسیونو اند هړا ېپه د ېچ
 ېداس ولډ څهی ېپه خبرو ک ځد زلمي خلیلزاد او طالبانو تر من ېچ يړک منډاډاشرف غني  ګړېانځپه حکومت 

 . ړېوک ېی ېندونګرڅ ۍوي؛ وروست ېک کرټسره په  وګټد افغان حکومت له  ېهغه د ېچ يږمعامله نه کی
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  وابځته  نوېښهیوادونو اند ميیس د
 

د  یېد افغانستان لپاره د روس ېچ يږکی کلټا ېاو داس یخلیلزاد د سیمي هیوادونو ته په سفر تلل یاوس زلم همدا
روالند  یاستاز ېولنټ يیاو د اروپا جونیش ګنید توبیپه استاز نیکابلوف، د چ ریضم یاستاز ګړیانځولسمشر 

د خبرو  ځد امریکا او طالب استازو تر من ېقطر ک هپ یرډتر نورو  ېکتلي دي. دا هغه هیوادونه دي چ ېسره ی ایکوب
د  هړروانو خبرو په ا ېد سول ېکوي چ هڅه لزادیخل یزلم ېدي. اوس دغو هیوادونو ته په سفر ک منېښاند هړپه ا
 . يړخپل ک ړمالت ېی هړووایي او په ا وابځته  نوېښاند یدو

له افغان  ېدي، فقط طالبان د ېسیده الر رواناو په  ېسم ېخبر ېروان ېان شاهللا د سول ېشو چ یویل ېک یپه پا پس
 تهځاجماع رامن یوالهړسیمه ایزه او ن هړپه ا ېد سول ېحکومت سره د مذاکراتو میز ته حاضر شي، نور ان شاهلل چ

 به د افغان حکومت استازي هم برخه ولري.  ېه کډغون ېد قطر په راتلونک ېهم شته چ ېهیل ېده. داس ېشو
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