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 1۱/۶۰/۷۶1۲          بسمل نیام محمد
 

 ..به. که زه د قطر امیر وای ما
 

ځمکني تمامیت، ملي حاکمیت او ژرترژره د نړۍ د دوه قطبي  به له هرڅه لمړی د قطرد امیر وای ما قطرکه زه د 
 کېدوعملي اقدام په خورا زړورتیا او بریالیتوب سره کړای وای هغه داسې چې:

 

 ساعتونو کې له قطره شړلي وای.۱۴اضطراري حالت اعالن او امریکایي پوځیان په  ا  ــ مابه فور
 به د اسالمي نړۍ هغو هیوادونو ته پوځي بلنه ورکړې وای کوم، چې د امریکا له السه ترستوني رسېدلي دي. ــ ما

مهم امنیتي اواقتصادي تړونونه السلیک کړي وای چې قطر یې په رښتیني ډول  ــ ما به له روس او چین سره داسي
په پوره ایمانداري او دمتقابلو ګټو لپاره هم دا کارکړای  راته ساتلی اوغښتلی کړای وای، باوري یم چې چین او روس به

 وای.
اروپایي ملکونو په ځانګړي ډول ترکې اوجرمني غږ کړای وای چې راځئ په ګډه  سیایي اوآبه په منځني ختیځ،  ــ ما

ینې الداخپلې ګټې سره وساتواوپه عین حال کې به مې ځینې غښتلي اروپایي هیوادونه د روسې په ګډون پخپلوکې پخ
 را  فواو یو لوی پوځي اواقتصادي تړون ته هڅولي وای ترڅویکه تازه امریکاله دې تکبر څخه غورځېدلې او نړۍ 

 دوه قطبي شوې وای.
نجات اوانسانیت د استحکام په خاطر نه ستړي کېدونکي فعالیتونه کړي  بشر د ــ مابه د نړۍ په مخ ټولوهیوادونو ته د

 رمو په ګډه ورټول کړای وای.اشغال تورټغ وای ترڅو د جګړو او
رڅو فلسطینیانو ستونځه حل کړې وای ت ــ مابه له پورتنیو الس ته راوړنو سره جوخت په سولئیزه توګه د اسرائیلو او

، فلسطیني او اسرائیلي ماشومانوپخپلو کې بې له وېرې اوتبعضه لوبې سره کړې وای ځکه چې هغوی هم ه ختمهغتره
 ي.د ژوند، امن اومینې حق لر

دوی وو چې هم یې د  دغه عیاش مشران ټول بشریت ته بربنډ کړي وای، چې دا اسالمي نړۍ پېزواني او ــ مابه د
 اسالم مقدس دین وشرماوه، هم یې اسالمي نړۍ کمزورې او د ښکېالکګرو په لمسون ترهګرخپاره کړل.

 درنولوستونکو!
و چې وین خبرداری ورکړی و دادی اوس یې عمال  ګړې دریمې نړیوالې ج تقریبأ درۍ کاله مخکې ماپه یوه لیکنه کې د

 حاالت دومره ترینګړي شوي چې هره لحظه د دریمې نړیوالې جګړې خطر احساسیږي.
 خپل افغانستان غم وخوره نړۍ اوقطر څه کوې؟ ممکین تاسو ووایاست چې د

 هو!
بي سي رادیوګانو له الرې هر  بي د آزادي او کوم یې ما ګران افغانستان لپاره ډېرې نارې سورې کړې دي اوال   د ما

وخت اشغال محکوم کړی او ال څلور پنځه کاله د مخه کله چې د امریکا او افغانستان د امنیتي تړون لپاره پر له پسې 
یله تباهي وس هیواد د د جابرانه تړون ماال مخکې له مخکې رداوه او تبلغات کېدل زه یې په مقابل کې کلک والړ او دا

 خپلو سترګو وینئ چې څه روان دي.ه یې تاسو ټول پ مې باله چې دادی اوس
اباندې هم رطالب ټاپه  د خواه ل اشغال پلوو همدارازمې خپل قلم په هره برېښنایي رسنۍ کې ځلولی چې په نتېجه کې د

 .لږېدلې خو مهمه نه ده
دې سرشکونې له وجې به چې د پردیو  ې دعربو داحساس کوم، چ زه له قطرسره کومه ځانګړې خواخوږي نه لرم خو

نه جبرانېدونکې ستونځې راوالړې شي نوله همدې کبله په موږ ټولو فرض ده چې د حل  په لمسون کیږي، سختې او
الرې چارې یې ولټوو، خپل سیمه وال هیوادونه سره یو موټی او راغلي نا بللي له سیمې وباسو ځکه وایم چې که زه 

ه ک .ذهني شرایط راته مساعد ښکاري کول ځکه چې نړیوال عیني او ا  ابه پاس ذکرشوي کارونه حتمد قطرامیر وای م
 نه یې منئ مهرباني وکړئ تاسې خو یو ځل دا الندني لینکونه ټک وهئ:

 

http://www.rohi.af/fullstory.php?id=56762 
https://www.nunn.asia/97807 
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http://nakhtar.bloguna.tolafghan.com/posts/21540 
 

 :جرمني د خلیج په شخړه کې د ټرمپ الس بولي
 

ولسمشر د قطر او خلیجي هیوادونو تر منځ شخړي ته په اشاره پر خپل ټویټر لیکلي په داسي وخت کې چې د امریکا 
چې د سعودي په سفر کې خلیجي هیوادونو قطر د تروریزم په تمویل ورته تورن بللی، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر 

 .ټرمپ په منځني ختیځ کې د ستونزو په ډېرولو تورن کړی دی
سیګمار ګابریل د یوې مجلې سره په مرکه کې ویلي چې په خلیجي هیوادونو کې د  د جرمني د بهرنیو چارو وزیر

 .روان کړکیچ مسؤولیت ټول ټرمپ ته راجع کیږي
نوموړي ویلي چې داسي ښکاري د قطر پر ضد دسیسه روانه ده تر څو هغه د نړیوال سیاست څخه لیري او یا بیخي 

رمپ د منځني ختیځ سره تعامل کوي، په دې توګه به په دغه سیمه له منځه یوسي. او زیاته کړې چې په کومه توګه ټ
 .کې نوري شخړي هم را وټوکیږي

باید وویل شي چې سعودي ته د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سفر وروسته سعودي، اماراتو او مصر د قطر پر 
رې دیپلوماتیکي اړیکې ورسره پضد پراخ کمپاین پیل کړ چې باالخیره یې بشپړ بندیزونه باندي ولګول او هم یې 

 .کړې
اعالن کړی چې په خلیجي هیوادونو کې د نورو شخړو غوښتونکې نه دي خو د  که څه هم د امریکا حکومت رسما  

 .ټرمپ وروستی بیان د سعودي او اماراتو موقف قوي کړی دی
ې له او پر اسالمي هیوادونو یټرمپ په سعودي کې د خپلې وینا پر مهال په فلسطین کې د حماس ډله تروریستي ونومو

 .غږ وکړ چې د تروریزم د مالتړ څخه الس واخلي
قطر چې په فلسطین کې د حماس ډلې یو له اساسي مالتړو څخه شمېرل کیږي، د امریکا، اسرائیل، مصر، امارات او 

ادونو څخه د حماس سعودي سره اختالف لرل د خپل هیواد مشروع حق بولي او د نړیوال قانون په رڼا کې د یادو هیو
 .ډلې پر تروریستي ډلې بلل کېدو دلیل او منطق غواړي

نن د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر په یوه خبري کانفرانس کې د قطر څخه غوښتنه وکړه چې که د 
 .سعودي سره د اړیکو بیا رغول غواړي، د اخوان المسلمین او حماس ډلې د مالتړ څخه دي الس واخلي

هیواد د سعودي او متحده عرب امارات غوښتنې د بحث وړ بولي خو د امر په توګه یې منل خپل پر استقالل  د قطر
 .تیری بولي چې په وینا یې په هیڅ توګه ورته تیار نه دي

 متحده ایاالتو او جرمنی ترمینځ سیاسی کړکیچ او دکابل غمیزه امریکا د د
 (څپاندنصیراحمد)

المان حکومت په جرمنی کی میشت د سې اي ای مهم جاسوس ته  کال د جوالی د میاشتې په یولسمه نیټه د۷۶1۱د 
امریکا حکومت په دې اړوند خپل  . په غبرګون کې د جوالی په دولسمه نیټه دله جرمنی څخه د وتلو غوښتنه وکړه

ه لمان پآ خبرورکړو چی د دورځپاڼې بیللمان مشهورې آ . همدارنګه د جوالی په دیارلسمه نیته دژورخپګان وښودلو
سرمشریزي او د ناټو  ۲وزارتونو کی دلسو نه زیات جاسوسان ځاې پرځاې شوي دي . میرکل په ایټالیا کې د جي ـ 

په غونډه کې له ولسمشر ترمپ سره تر لیدنې وروسته له امریکا سره د اړیکو په هلکه مایوسي څرګنده کړه . په دغو 
اروپایي شریکانو سره پر ګنو موضوعاتو د نظر اختالف وښود چی د دواړو هیوادونو تر مینځ غونډو کېې ترمپ له 

 .اړیکې کړکیچن شول او بې باوري یي رامینځ ته کړه
فرطی د هغه اانتخابیدلو څخه وروسته د  یس په توګه د ښاغلې ترمپ دئپه امریکا کې دولشمشری ټاکنې او د جمهور ر

امریکې څخه د مسلمانانو شړل ، د مکسیکو سره د دیوال جوړول ، د اوو مسلمانو هیوادونو سیاست او کړنی لکه د 
 ه د ناتو دل بلکناراضی کېدو سبب شو امریکی د ولسونو اوخلکو د په وګړو امریکې ته دراتللو بندیزونو نه یوازی د

الی منې هیوادونو په اړیکو کې سوړوخپګان سبب هم وګرځیدل . د امریکې سره د بریتانیا ، فرانسې او د جر متحدینو د
او ناباوري را مینځ ته شوه او سیمه یي د بې ثباتئۍ سره مخ کړه د ترمپ دانتخابیدلو نه وروسته د هغه سیاست ته په 

 ریکا پوري تړلی نه شيجرمنې لومړی وزیري انګیال میرکل ویلې ؤ چی جرمنی نور د اروپا ، بریتانیا او ام کتو د
ې دغه خپلو پښو ودرول شي . نوموړ، خو اروپایی ټولنه باید په دوي سره د اړیکو دوام مهم دی . لهپاتې کیدلی

نسټ د بکال د هوکړی پر  ۷۶12امریکا ولسمشر ډونلډ ترمپ د پاریس  ، کله چی دڅرګندونې وروسته ترهغه کړي
من ونه باله .همدارنګه دمونشن ښار یو اقلیمی بدلون په تړاو د اوو هیوادونو سرمشریزه کی شوي هوکړي ته ځان ژ

ه په پشپړه توګه په نورو اتکا کول انتخاباتې غونډې ته ، دی ته ورته خبره کړي اوویلي دي چی هغه وختونه چې مونږ
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اروپایان باید خپل برخه لیک په خپل  اوس تر یوه حده پاې ته رسیدلي دي . نو په همدې سبب دا ویللی شم چی مونږ
ې د ناکامۍ او د دفاعی لګښتونو د پالن د د ترمپ له خوا په بروکسل کې په جرمنې باندې دناټو دالس کی واخلو. 

 .کړکیچن کیدلو سبب شول اړیکو د هیواد له خوا بهرته په زیات شمیر د موټرو د صادرولو انتقاد هم دوې ترمینځ د
 

 ترمپ ته د میرکل د مخالف کاندید شولڅ ځواب
 

د )ایس پي دي( مشر او په راتلونکو ټاکنو کې صدراعظمۍ ته کاندید مارتین شولڅ د آلمان د سوسیال دیموکرات ګون
پر  یعني« اروپا یې ځواب دی.»هم د میرکل د څرګندونو په تقلید پر اروپا د زیاتي همکارۍ غږ وکړ. شولڅ وویل: 

م کال  ۷۶1۲ر ت ۷۶1۷ټولو محاذونو د اروپا جوخته او ژوره همکاري ترمپ ته یو ښه ځواب دی. شولڅ چې د 
 .پورې یې د اروپا په پارلمان کې کار کړی ، وویل چې اروپا باید له ترمپ سره د چلند له پاره پریکړه نه ده کړي

 لویزیون ته په مرکه کې وویل چې اروپایي هیوادونه باید تربل هروخت دت  ARDښاغلی مارتین شولتزهم ای ار ډی
تبد یو مس ده په خبره د کي ولری . همدارنګه ده دا هم وویل چې ترمپ دچلند په نسبت له یو بل سره تودې اړی ټرمپ د

توهین کړي . همداراز ترمپ اروپا ته خپل سفر بریالي بللی او ویلې یي  رهبر په توګه چلند کوي او غواړي چې نور
 . ؤ چې کارونه ستونزمن خو نتیجې یي زیاتې وي
ت ته ویلې ستیفن بیرلینګ واشنګټن پوس هنټیک اړیکو کارپوټرانس اتل همدارنګه دجرمنې په ریګنبرګ پوهنتون کی د

 ده په خبره د ټرمپ ارادې زیانمن کړي . اروپایانو ، دنځ په ګډواومشترکو ارزښتونو باوراروپا او امریکا ترمی چې د
هیوادونو درناوی به وساتې ، خو ترمپ برعکس عمل  ۲درلودلو چې ترمپ به نرم دریځ غوره کړي او د جې  انتظار

کړو. هغه وایي چې ترمپ داسی چلند کوي چې ګواکې اوس هم په انتخاباتې کمپاین کې دی. همداراز د کډوالو په و
نړیوال کنفرانس کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګابریل د امریکا د ولسمشر ټرمپ سیاست د غربې نړۍ د ګټو پر 

 ریکا د عربستان سره د ستر نظامې قرارد په السلیکولووړاندې ترتوندو نیوکې الندې راوست. ګابریل زیاته کړه چې ام
 هوښوده چی ټرمپ په نړۍ کې جګړه غواړي او د اروپا د امنیت له پاره د امریکا اوسنی سیاست غیر متوازن دی . د

خلک ونیسی چې مراد یي چینایان السه ورکړی او د امریکا ځای به نور  زیاته کړه چې امریکا نور خپل ارزښت د
. مانا دا چی لوی قدرتونه خپل حریف ته په جنګي ژبه یا د نیابتي جګړې پر مټ جواب ورکوي . اوس دابرید وه

 .ی سره پښې وغځوي جرمنې ته اخطارهم دی چی له خپلی شړ
تروریزم پر موږ ټولو حملې کوي؛ »جرمنی لومړی وزیری مېرمن میرکل وویل  د کابل له بریده یو ساعت وروسته د

نن موږ »مېرکل وویل« که هغه مانچسیتر وي یا برلین، پاریس وي که استانبول، سن پیترزبورګ وي او یا نن کابل.
د جرمني صدراعظمې د کابل د چاودنې د « نکو شېبو کې یوموټی یوو.په ټوله نړۍ کې په دې بوږنده او خواشینوو

موږ به د تروریزم پر ضد جګړې »قربانیانو له کورنیو سره غمرازي او خواخوږي څرګنده کړه، او ژمنه یې وکړه
 «.ته دوام ورکړو او جګړه به وګټو

لنډ مهاله اقتصادی ګټو په ګرداب کی زمونږ په نتیجه کی ویلی شو چی د المان او واشنګیتن ترمینځ د اوږد مهاله او 
تصادی وی قریانی شوی دی . قهېواد پریوتی دی او زمونږ هیواد تل د زبرځواکونو دسیالیو ، هغه که سیاسی یا ا

  .اوسنې برید هم زمونږ هیوادوالوته د سر او مال په زیان تمام شوی
 ماحذونه

 ن مشهور ورځپاڼه بیلداالم د
 تویتر پانه ترمپ د د
 ښار دغونډی وینا مونشن د دمرکل  د

 ښاغلی مارتن مرکه آی ار ډی تلویزیون سره د
ګنبرګ پوهنتون کی دټرانس اتلنټیک اړیکو کارپو ستیفن بیرلینګ سره دواشنګټن پوست جرمنی په ری همدارنګه د

 مرکه
 بی بی سی پښتو

 میرکل وینا په ایټالیا داوو جی د سرمشریزه غونډه ته د
 پای
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