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  لغوه کړل؟ د سولی مذاکرات و سرهطالبان دامریکا  
ترمنځ د سولی  وطالباند پاکستان لخوا د استول شوی د امریکا او 

 مذاکرات ولی او څنګه ناکامه شول؟

؟غاړه ده رمذاکرات ناکامی د چاه پد د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولی   

 

 

دورو کښی چی یو کال د مخه د  ههو په نمذاکراتد ترمنځ د سولی  استول شوی طالبانود پاکستان لخوا  د امریکا او 

د طالبانو  والخ څلویښت کلن سالکار او خاص استازی زلمی خلیلزادکښی چارو په  د افغانستان ی سیاستامریکا د بهرن

  .شول ناکامه یو شوی رشاه پیلد استازو ترمنځ  د تورو پردو تر شاه ت د قطر د دفتر

 

د  لړید د خبرو  مازدیګر پرون لخوا د امریکا د جمهور رییس ښاغلی دونالد ټرمپ

.لکړ اعالنلغوه  طالبانو سره  
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ښاغلي ټرمپ د شنبې په مازدیګر )سپتمبر اوومه( په ځینو پرله پسې ټوېټونو کې ویلي په پام کې وه چې سبا )یکشنبه( 

  .هخو دا کتنه لغوه شوې دکې له طالب مشرانو سره وګوري په کمپ ډېوېډ

د مذاکرتو په هر واری کښی  به د اوږدو خبرو او اترو وروسته په پای کښی سره لدی چی  په خبرو کښی نه 

پخالکیدونکی اختالفات په ښکاره ډول وجود درلودل مګر هر واری د دوحی ښار د قطر د هیواد د پایتخت څخه به 

 .پر خورا ښه مختګ شویدی اعالنونه خپاره کیدل چی د سولی په خبرو

  

 په وارو وارو ویلی دی چید افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد 

  0د دوحې خبرو په ترڅ کې په اصولو کې خپلمنځي هوکړې ته رسېدلي ديسره امریکایان او طالبان 

د سولی د خبرو خاص استازی زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکاوه چه مونږ  د امریکا هم پاکستانی رهبرانو په وارو وارو 

د پاکستان د  0د میز تر شاه کیښنولی دید افغانستان د جګړی د پای ته رسیدلو لپاره د سولی لپاره ته طالبان تاسو 

ځي ټولو افغانانو پر خپلمن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو په ګډون د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی

شاه محمود قریشي چې د بي بي سي  0خبرو ټینګار کړی او وایي اسالم اباد به یې هم په بري کې ورسره مرسته کوي

اردو څانګې سره غږېده، طالبان یو حقیقت وباله چې د ده په ټکو نولس کلنې جګړې او خورا پیاوړې ټکنالوژۍ او 

نوموړی د مرکې په پېل کې د کشمیر پر روانو حاالتو او هغو ته د پاکستان  0نه وړل پراخ مالي لګښت هم له منځه یو

  0پر غبرګون پوښتل شوی

https://www.bbc.com/pashto/pakhtunkhwa-49544375  

و خبرد د دوحې سره او طالبان  دارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وز

  0معلوم دی او مسؤلین یی د ناکامی اصلی علتونه

د افغانستان مظلوم او بیدفاع ولسونه د څلویښت کلنی دادی چی  ونهد سولی د مذاکراتو لومړنی اساسی علتلومړی: 

خپل ټول ژوند یی د پردیو په جګړو کښی له السه وه دا همدا افغان ولسونه خونړی جګړی رښتنی قربانیان دی چی 

     0سولی په مذاکراتو کښی خپل رښتنی استازی نه درلودل امریکا او طالبانو سره د ورکړیدی او د

حشی ود پاکستان ترحمایی الندی د څلورو لسیزو جګړه مار سیاستوال  او واکداران د افغانستان اوسنی فاسد دولت

 وبیګناه ملکی خلک ،د بهرنیانو سره د جګړی په نامه السونه سره دی یی  طالبان چی د افغانستان د خلکو په وژلو

 0افغان مظلوم ملت استازیتوب نشی کوالی د بوخت دی هیڅکله  د جګړی د رښنتی قربانیانو اوباندی  لوتویو یوین
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سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د د افغان  لی خبرید پاکستان لخوا استول شوی طالبان سره د سو دویم: 

وی چی وروستنی  شوی پټ ساتلکامأل د تورو پردو تر شاه  لړی مذاکرات لخوا  ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد

افغان حکومت  د 0محدودو رهبران ته ورکړل شوی وییو څو  وا رییس  جمهور امریکایید موافقت لیک کاپی یواځی 

ړه نه وه ورکو لوستونکو ته ښودل شوی وی مګر د ټړون کاپی هم دپاره مشران ته یواځی د کاغد مخ د لوستلو ځنی 

 .څخه بی خبره دی د متن د امریکا، افغانستان اود نړی ټول خلک د وروستی موافقت لیک     .شوی

ورپارول چی د سپنی را کوغسه یی دومرهد افغان ملکی مظلومو خلکو وینه توئیدل د هیوادوالو او نړی د خلدریم : 

       .ماڼی او د کابل د ارګ واکداران یی هم وبیرول

 .هغه څلور شرطونه چی د سولی په خبرو کښی بحث پر شوی ؤ دادید امریکا 

 .الف: د افغانستان څخه د امریکا د نظامی قواو وتل

  0ب: د طالبانو د افغانستان د خاوری څخه د امریکا او د هغه د دوستان پر ضد نه کارول

  .بین االافغانی مذاکرات د افغان حکومت او طالبان تر منځج: 

  0د: د جګړی اوربند 

او پاکستان  طالبان 0طالبان او پاکستان ال تر اوسه پوری د شلو کالو د مخه  د خپل امارت اسالمی د واک خوبونه وینی

د سولی په پورتنی   0یپریږدنوم هم سوله بیه واک ته ځان ورسوی او سره چی د بیګناه افغانانو په وژلو  غواړی

ه د واقعی سولی تد لمړیتوب حق  خبرو په ترڅ کېد دوحې  تر منځ دامریکایان او طالبان  دمذاکرتو او خبری کښی 

  .ړل شویکور دهنه 

   0او پاکستان لخوا مراعت نشولاوربند چی د سولی د خبرو اساسی لمړنی شرط دی د طالبانو 

بهرنیان د خپلو اهدافو د رسیدلو د پاره په خپلو رقابتی جګړو کښی کوالی شی افغانستان وران کړی مګر  څلورم: 

 0نشی کوالی چی په افغانستان کښی رښتنی او دوامداره سوله راولی

ستل و ار د بیطرفو اوعادل قاضیانو په حضور باید و په استازیتوبسوله به د افغان ولس رښتنی استاز د افغانستان

 پای 0چی د جګړی دواړی خوای باور پر ولری 0نه پټ د تورو پردو ترشاه شی
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