
 
 

 

 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

.باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 

                               
  ۲۰/۱۲/۲۰۱۸                      يفقیر واحد

        

                

 سمجل رغنده ابوظبی د
  
 
 سرتاسري دې د راوپارول. امیدونه ستر کي جهانیانو او افغانانو په مجلس ابوظبی د اړه په سولي د افغانستان د

 د ول. ناست سره مخامخ — طالبان او امریکا — اړخونه مهم دوه کشالې افغان د چي دئ دا علت یو خوشبینۍ
 موثریت او اهمیت غونډي دې د موجودیت اکستانپ او اماراتو، عربي متحده عربستان، سعودي د کي ناسته په ابوظبی

  کړ. زیات ال
 او کړې، تبادله سره اندېښنې اصلي خپل طرفونو مهمو دواړوو النجې د افغان د کي، مجلس تاریخي او مهم پدې

 د وا ختمولو، د بمباریو د آزادولو، د بندیانو د وتلو، د قواوو خارجي د چي سو برابر فرصت دې د ته خواوو دواړو
  وکړي. سره خبري مقدماتي کي باره په جوړولو د حکومت مشروع آینده یوه
 ښاغلی دپلومات، ټاپ امریکا د خو سوي، خپاره دي نه ال معلومات دقیق زیات باب په مجلس مهم دې د هم څه که

 ابوظبی د هم نوطالبا راز، دغه وو. «مثبت او رغنده» مالقات چي دي ویلي هغه وو. خوښ او راضي ترې خلیلزاد،
  دئ. کړی هم ئې زیری مالقاتونو نورو راز دغه د او ده، کړې څرګنده خوښي مجلسه له
 دا او وه. اخیستې پکي برخه قومندانانو نظامي او دپلوماتانو مهم طالبانو د چي وو دا اړخ مثبت یو مجلس د ابوظبی د

 شف د نور اصطالح په او دي، رسېدلي ته مرحلې حساسي خبري مینځ تر طالبانو او امریکا د چي وي ثباتي دا خبره
  دئ. سوی تېر وخت ویلو شف
 د باید ورسېږي، بست بن چي جنګ هغه هر او دئ، سیاست پړاو وروستی جنګ د چي ده خبره څرګنده یوه دا البته

 دا خپله دا کښېني، هت خبرو مخامخ سره طالبانو د چي ده سوې چمتو دېته امریکا چي دا سي. حل الري له مذاکراتو
 په شان په پخوا د ګرداب او ده. سوې ایجاده اراده ټینګه لپاره حلولو د معضلې د افغان د کي واشنګټن په چي ثابتوي

  کړي. تعقیب الره همدا چي تشویقوي دېته امریکا او کوي، مالتړ کولو د فیصلې دې د کي واشنګټن
 ملتونو ملګرو د کي افغانستان په دئ. سوی ترې کلی هر المللي بین ودت چي دئ دا اړخ مثبت بل خبرو د ابوظبی د

 پر هغه ول. نه آماده څېر په نن د هیڅکله شرایط لپاره سولي د کي کالو ۷۱ تېرو پدې چي دي ویلي استازي خاص
  کړي. نه ور السه له باید فرصت دا چي دئ کړی ږغ ټولني المللي بین او افغانانو

 مرسته کي سوله په افغانستان د دي غوښتي څخه ټولني نړیوالي له استازي دایمي چین د کي ملتونو وملګر په راز دغه
  کړي. مخه ته سولي چي دئ کړی ږغ هم طالبانو پر هغه او وکړي،
 چي څو تر ځکه دئ، ګام مثبت یو حضور نه رژیم کابل د کي مجلس په ابوظبی د چي لري هم باور دا ګرداب بلخوا،

 یوازي نه ښکېلتیا او حضور رژیم کابل د کي غوڼدو په سي، نه و موافقه رسمي یوه مینځ تر طالبانو او کاامری د
 په سولي د ده. مجموعه ډلو ناړامو او متخاصمو د رژیم کابل د چي ده خبره ښکاره ده. هم مضره بلکي ده، نه ګتوره
 له بورډ مشورتي د سولي د او هیات د سولي د لري. نه مشروعیت کي ولس افغان په لري. نه اراده ښه کي برخه

  لري. نظر زیانمن او منفي کي برخه په امن او سولي د چي ښکاري ئې ترکیبه
 د ده. نقیصه تاریخي او لویه یوه شتون نه ږغ د اکثریت خاموش افغان د کي پروسه په سولي د کي، زمان عین په

 کي (۱۹۸۸) کانفرانسونو په جینوا د ځل یو کار همدا ځکه دئ، نګز خطر د واقعا حذف منورینو وطنپالو او مستقلو
 امریکا د او وزېږولې، فاجعې لپاره افغانستان د ئې واري داوړه سو. سره تر کي (۲۰۰۱) بن په کرت بل او وسو،
  فضیحت. او رسوایي المللي بین ئې لپاره

 د ځکه سي. نه پاته چوپ او تفاوته بې کرت دا چي کوي ږغ باندي ځوانانو او منورینو وطنپالو ټولو پر ګرداب
  سي. تمامه راته ګرانه خورا به غوري بې زموږ او ده، مسله برخلیک د افغانستان
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