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 2تر 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

  
 

 ۲۳/۱۰/۲۰۱۶          خوشحال آصفي
 

 له ځنډه وروسته نوې هیلې؛
 

 د سولې خبرې بیا پیل شوې
 

وروسته له هغې چې د بریتانیا 'ګارډین'' ورځپاڼې خبر ورکړ چې قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر سمبالوونکو د کابل 
ادارې له مهمو مشرانو سره لیدلي او د کوټې د شورا د یوه مخکښ غړي له خولې ویل شوي دي چې د طالبانو د 

ون ځینې طالبان مشران قطر ته د سولې د خبرو په نیت بنسټګر مشر مال محمد عمر د ورور مال عبدالمنان اخند په ګډ
ورغلي وو؛ ځینې افغان چارواکي هم وایي، له وسله والو طالبانو سره یې د سولې بې ثباته حالت کابو کړی او په 
وروستیو ورځو کې حکومتي پالوي له یوشمېر لوړپوړو طالب مشرانو سره لیدنې کتنې کړې دي. د ارګ یوې 

ته د افغان حکومت او وسله والو طالبانو تر منځ خبرې تایید کړې او وایې چې د ملي امنیت سالکار سرچینې رسنیو 
محمد حنیف اتمر او د ملي امنیت عمومي رییس محمد معصوم ستانکزي په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیده 

ه والو طالبانو سره د خبرو لپاره له کاته کړي دي. په همدې حال کې ولسمشرۍ ماڼۍ وایې چې افغان حکومت له وسل
 .هرې ممکنه الرې دریغ نه کوي

که څه هم وسله والو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې اړوند د ګارډین ورځپاڼې راپور رد کړی دی خو ځینې 
. تر کوي الملونه شته چې په قطر کې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو تر منځ د خبرو په ترسره کیدو داللت

ټولو لوی او عمده دلیل دا چې د وسله والو طالبانو او افغان حکومت تر منځ دا خبرې په وروستیو دوه میاشتو کې 
ترسره شوي دي او په همدغو میاشتو کې په افغانستان کې هم جګړو زور اخیستی و. د طالبانو د شورا یوه غړي 

بر د میاشتې په لومړیو کې وشوه، مثبته او په بې جنجاله فضا ګارډین ته ویلي چې د دوی لومړۍ غونډه، چې د سپټم
کې وه. په دې غونډه کې مال عبدالمنان اخوند د افغانستان د ملي امنیت له رییس محمد معصوم ستانکزي سره مخامخ 

ه کې ې پناست و. دویمه غونډه د اکتوبر په لومړیو کې ترسره شوه. دا دواړه )سپتمبر او اکتوبر( هغه میاشتې دي چ
طالبانو تر منځ تر بل هر وخت جګړو زور اخیستی و. آن دا  په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسله والو

 .چې د کندز والیت د بیا ځلي او د هلمند سقوط اندېښنې زیاتې شوې
کړل شوی و چې په د وسله والو طالبانو له لوري ځکه په دغو میاشتو کې له افغان حکومت سره جګړو ته شدت ور

دغو د سولې خبرو کې زیات امتیاز تر السه کړي. همداشان وسله والو طالبانو غوښتل چې افغان حکومت ته خپل 
قوت وښایې او پر اساس یې له دوی سره د خبرو ارزښت زیات کړي. همداشان په وروستیو کې د جنګ له شدت 

کومت سره د خبرو تړلې دروازې ماتې کړي. په دې معنا چې څخه د وسله والو طالبانو بل هدف دا و چې له افغان ح
وسله والو طالبانو غوښتل د جګړې په شدت سره افغان حکومت دېته اړ کړي څو له دوی سره په ټپه درېدلې د سولې 

 .خبرې له سره پیل کړي
ې ت دي. د طالبانو په منخ کبل دلیل یې له افغان دولت سره د سولې لپاره د وسله والو والو طالبانو خپلمنځي اختالفا

له ډېره وخته د سولې د خبرو پر سر اختالف موجود دی. د وسله والو طالبانو د مالهبت هللا مخالفه ډله د مال منان 
نیازي ډلې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته زړه ښه کړی دی او د مال هبت ډله یې مخالفت کوي. خو د مال 

ن شتون لري چې نور له جنګه ستړي شوي او له افغان حکومت سره د سولې طرفدار هبت په ډله کې هم داسې کسا
دي. همدغو اختالفاتو ته په کتو داسې ښکاري چې ګویا له جنګه ستړو ډلو دې په قطر کې له افغان دولت سره پټې 

 .خبرې کړې وي
ر دی. لکه څنګه چې مخکې د بل دلیل د افغان دولت او اسالمي حزب تر منځ د سولې د ترسره شوې هوکړې تاثی

وسله والو طالبانو په لیکو کې اختالف ته اشاره وشوه نو د مال هبت هللا په ډله کې داسې کسان هم شته چې د حزب 
اسالمي پخواني غړي دي او د افغان حکومت او اسالمي حزب تر منځ له سولې وروسته دوی هم هڅول شوي چې 

ې سره یو ځای شي. په همدې اساس داسې ګمان کیږي چې ګویا د افغان ټوپک په ځمکه کیږدي او سولې له پروس
 .دولت او وسله والو مخالفانو تر منځ په قطر کې یو ځل بیا د سولې خبرې پیل شوې وي
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.نپه 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

 

د سولې دغو خبرو ته د ولس هیله مندي ډییره ده او دولت هم هوډ لري څو د دغې هدف د ترالسه کولو لپاره له هرې 
واخلي. د دغو خبرو د بریالیتوب یو دلیل دا هم کیدلی شي چې ویل کیږي په دغو خبرو کې هیڅ  ممکنه الرې ګټه

پاکستانی اړخ شتون نه لري. ځکه پاکستان په طالبانو کې خپل نفوذ تر ډېره له السه ورکړی دی او اوس په خپلې 
ه کوي څو له انزوا وساتل شي. کورنۍ مسلې سره بوخت دی. پاکستان اوس د نړیوالې انزوا پر لور درومي خو هڅ

په همدې خاطر یې وسله والو طالبانو ته شاه کړې ده او داسې ښکاري چې له روسیې او ایران سره یې د طالبانو پر 
سر سودا کړي وي. نو په دغو خبرو کې د پاکستان نه شتون په خپله دېته زمینه برابروي څو وسله وال طالبان پرته 

 .سره خبرو ته کیني او تمه ده چې خبرې په بریا پایته ورسیږي له فشاره له افغان دولت
 

 پای 
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