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

 

 

 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

  
  

 1۱/1۱/۱۱1۲          يخوشحال آصف
 

 پاکستان او طالبان ولې د سولې ډول ډنګوي؟
 

 غانياالف بینیو ځل بیا  مخالفین وال وسله غني ولسمشرپه داسې حال کې افغان 
 وپیلول د خبرو مخامخ د او درولو د جګړې د طالبانو والو ؛ وسلهراوبلل ته خبرو
 په ارګ د ورځ په یکشنبې د دولت افغان .کړل اعالن شرطونه نوي لپاره

 هپ غونډې یوې د ګډون په عالمانو دیني او چارواکو دولتي د کې ماڼۍ خانېسالم 
 دغو په .ولمانځله ورځ زوکړې د( ص) محمد حضرت پیغمبر د اسالم د کې ترڅ

 هل چې وغوښتل څخه طالبانو والووسله  له بیا ځل یو غني ولسمشر کې مراسمو
 شرطونو نویو په طالبانو د .شي حاضر ته خبرو سولې د او واخلي الس جګړې

 تور هل ملګروملتو د او پېژندل رسمیت په دفتر سیاسي د ډلې دې د کې قطر په کې
 په ېورځپاڼ نیوز د پاکستان دي .دي شامل ایستل نومونو د مشرانو طالب د لیسته
 له ونهشرط قوله لیکلي چې دا له شاهین سهیل ویندوی د دفتر د طالبانو د کې قطر

 .دي ضروري لپاره خبرو مخامخ د سره متحدانو له هیواد دغه د او امریکا
ه پپه وروستیو کې د سولې ډول  وسله وال طالبان او پاکستاني بیالبیل چارواکي

ولسمشر د فعالې ډیپلوماسۍ له الرې پاکستان ته شرمیدونکی ځواب ورکړ. ولسمشر  داسې مهال ډنګوي چې افغان
 یې هیواده هدغ له او ونیوله ګوته نیوکې د ته پاکستان بیا وار یو کې کنفرانس زړه سیاآ په کې امرتسر په هند د غني

 مخنیوي په تروریستانو د کې خاوره خپله په مرسته ډالره ملیون سوه ۵ لپاره انکشاف د افغانستان د چې وغوښتل
د افغان ولسمشر لخوا پاکستان ته د همدغې سیاسي ګوزار څخه وروسته هم وسله والو طالبانو او هم پاکستانیو  .ولګوي

چارواکو د افغان سولې ډول په غاړه کړی دی. اوس په تازه کې د وسله والو طالبانو لخوا د سولې لپاره نوي شرطونه 
 ه ژبه زمزمه کوي.هم هغه زړې بابواللې ښکاري چې پاکستان یې د طالبانو پ

د افغانستان اوسنیو طبیعي او د پاکستان سیاسي حاالتو ته په کتو د وسله والو طالبانو لخوا د سولې لپاره نوي شرطونه؛ 
له افغان حکومت سره د وسله والو طالبانو او پاکستاني حکومت یوه لوبه ده چې غواړي افغان حکومت دوکه او طالبان 

اوس پوښتنه دا ده چې د وسله والو طالبانو په نامه سولې ته نوي وړاندي  سمبال کړي.ره د راتلونکي کال جګړو لپا
 شوي شرطونه د طالبانو دي او که د پاکستاني حکومت؟

که ژور فکر وشي د طالبانو د قطر دفتر د ویاند له خولې افغان سولې ته کیښودل شوي نوي شرطونه؛ د وسله والو 
حکومت شرطونه ښکاري. ځکه لومړی خو د افغانستان اوسني طبیعي حاالتو )موسم( ته  طالبانو نه بلکې د پاکستاني

په کتو؛ د سولې خبرې تش د طالبانو شعار ښکاري چې غواړي د ژمي په رارسیدو ځانونه په پاکستان کې خوندي او 
ولې ډول غاړې ته د نوي کال جګړې ته اماده کړي. ځکه دا لومړی ځل نه دی چې طالبان د ژمي په رارسیدو د س

اچوي بلکې له دې وړاندې هم افغان حکومتونه د پاکستان او طالبانو لخوا د ژمي په موسم کې غافل ساتل شوي او په 
 مقابل کې یې وسله وال طالبان د پاکستان لخوا د راتلونکي کال جګړې لپاره تجهیز شوي دي.

په لوی الس په افغانستان هم مهاله د دوه حکومتونو جوړیدل دویم دا چې په قطر کې د طالبانو دفتر په رسمیت پیژندل؛ 
دي. ځکه وسله وال طالبان په خپل واک او اختیار کې نه دي بلکې د پاکستاني استخباراتو او آی ایس آی تر اغیز 

بانو لالندې دي نو که په قطر کې یې دفتر په رسمیت پیژندل کیږي نو معنا یې همدا ده چې د پاکستان په اشاره د طا
چلیدونکي حکومت په رسمیت وپیژندل شو. دا د وسله والو طالبانو شرط نه بلکې د پاکستان شرط دی چې د طالبانو 
په ژبه یې مطرح کوي. پاکستان غواړي په دې توګه له وسله والو طالبانو سره د افغان حکومت له سولې وروسته هم 

ه د لت که وغواړي؛ د افغان ولس او دولت په ضد یې وکاروي. په دغې ډلې خپل نفوذ له السه ورنکړي او هر ډول یې
به د افغان دولت تر څنګ د طالبانو رسمي دولت هم شتون ولري. دوی به په راتلونکیو کلونو کې د حکومت د شریک 

 .بیل دولت په شکل ځانونه مطرح کوينه بلکې د یو 
 پای
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