
 
 

 

 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

 
 

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  

 

                               
۱۸/۰۲/۲۰۱۹                   خوشحال آصفي

                      
 

 له قطر مخکې اسالم اباد ته سفر؛
 

 ؟پاکستان به طالبانو ته څه ووایې
 

 
 ځد امریکا او طالبانو تر من ېک ېد قطر په دوح هېټن ۲۵په  ېفبروي میاشت ېد روان ېشو اکلټ ېچ ېحال ک ېپه داس

به  ېسبا دوشنب ېدي. طالبانو ویلي چ يړک وښپه پ ېاسالم آباد ته د سفر موز ېلډ ېترسره شي؛ دغ ېخبر اوړبل پ
اسالم آباد ته د طالبانو سفر  ېچ ليی. پاکستان هم ووريګوله عمران او نورو پاکستاني چارواکو سره  ېاسالم آباد ک

 .يیږد پاکستاني حکومت په رسمي بلنه ترسره ک
ملتونو  روګسفر مل د استازو په پر اعالن شوي مټین ته د طالبانو د مذاکراتي ورته مهال بیا افغان حکومت پاکستا په

ملتونو امنیت شورا ته ویلي، پاکستان ته د طالب  روګمل ېافغان حکومت د یو لیک له الر .ید ړیک تیته رسماً شکا
چارواکو  سره د پاکستانياو طالبانو  ،ېول سال مشوره نه ده شوډ ېڅله افغان حکومت سره ه هړاستازو د سفر په ا

 اکلټد خپلو  ېچ ېشو تنهښشورا غو تیله امن ېک یپه پا کید ل په مانا وي. ېژندنېپ تیپه رسم ېلډ ېبه د د دنهیل
  .يړپورته ک امونهګ نړیا هړپه ا یېقض ېد د ېک اڼاصولو په ر ویشو
  ي؟ږلپاره ترسره کی هڅاسالم آباد ته د طالبانو سفر د  ېاندړو ېد قطر له ناست ېدا ده چ تنهښپو
 

  :شي یترالسه کول ګټې ېپاکستان در خهڅدغه سفر  له
 

 خوندي کول  يګټد پاکستان  ېد قطر په راتلونکو خبرو ک ؛ړیلوم
هم له افغان دولت  ول،ډاو مستقیم  میدي، پاکستان تل د طالبانو په وسیله په غیر مستق ېد پاکستان د امتیاز وسیل طالبان

په قطر  ېپه روانه میالدي میاشت ک ېشو اکلټ ې. اوس چید ړیامتیاز ترالسه ک ېولنټ ېیوالړاو هم له امریکا او ن
ممکن طالبان له افغان حکومت  ېچ يږهم کی مانګ ېوشي او داس ېخبر اوړبل پ ځد طالبانو او امریکا تر من ېک

 ېباید په دغو خبرو ک ېتنښغو ېکوم ید دو ېچ ويڅڅ ېک ږس پاکستان طالبانو ته په غوسره په خبرو سال شي؛ او
 . يړک ېاندړو هګد طالبانو د شرط په تو

د هندوستان  ېبه په افغانستان ک ېپه صورت ک ېله افغان حکومت سره د سول ېپاکستان په طالبانو دا ومني چ ممکن
افغان حکومت ته  ېچ يړ. همداراز پاکستان ممکن له طالبانو وغوايړک ېپراخ ېیکړرول کابو او له پاکستان سره ا

 هګد شرط په تو ولڅغو ېیکړسره ا ګنځغور ېورنژغ تونښاو پ تونکوښغو لتونېب څد بلو ړېغا ېپور ډیورنډد 
اسالم آباد ته د  ېچ یاحتمال د ي؛ږبلل کی ېتنښد پاکستان اساسي غو ېچ هڅ یرډورته نور  تهې. او ديړک ېاندړو

 طالبانو ته وویل شي. ېطالبانو په دغه سفر ک
 

  :وابځته  ېتنښغو ۍوروست کایله پاکستانه د امر دويم؛
امریکا له پاکستانه  ېک ونګبرید په غبر يړخون رېد هندوستان په پولیسو د ت ېکشمیر ک ېالند رولټهندوستان تر کن د

پر ضد جدي اقدامات  ېلډجیش محمد  هګتو ګړېانځپه  لوډ روګتره شتوېد م ېپه دغه هیواد ک ېچ ړېک تنهښغو
 هګپر پاکستان د امریکا د فشار په تو تنهښدا غو یکا. له پاکستانه د امرید یمنل ېد یاد برید مسولیت ی ېچ يړوک

 نیسي.   ېوتګ ږېله خو امریکا ي؛ړخالص ک انځپاکستان له دغه فشاره  ېلپاره چ ېشو. اوس د د ییادول
اخیستو  هګټمجبوریته په  ېپه تمه ده؛ د امریکا د همد ېد پاکستان د مرست هړپه ا ېد افغان سول ېامریکا چ ېعنی

طالبان له امریکا سره له روانو  ېشم چ ینو زه هم کول ړېکه ته پر ما فشارونه راو ېچ ېایښپاکستان امریکا ته 
ال هم پاکستان طالبان د  ېچ ېیښامریکا ته و وڅ تيښغو هطالبان اسالم آباد ت ېخاطر ی ې. په همدمړخبرو په شا ک

 شي.  یخپل حکم چلول ېشي او ال هم پر یامریکا پر ضد کارول
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  :د افغان حکومت منزوي کول يم؛ېدر
 

 ایدي او ب ېک ستیملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په ل روګدمل يړغ یمټد طالبانو د مرکچي  ېچ ېسره له د ېچ دا
نه  هګپاکستان د افغانستان دولت ته د نظام په ستر ېمانا دا چ ېهم اسالم آباد ورته د سفر بلنه ورکوي؛ دا په همد

رو د طالبانو انکار او بیا پاکستان ته د دولت سره له خب غان. همداشان له افيړک ېمنزوي ی ېکوي چ هڅاو ه وريګ
د افغان  ېپه روانو خبرو ک ېد سول ېشوم هدف سره مرسته کوي چ ېمنل د پاکستان له همد ېطالبانو د سفر د بلن

 . یيښحکومت موقف ضعیف او طالبان قوي و
. که يړورک وابځ هړملتونه باید ژر تر ژره اسالم آباد ته د طالبانو د سفر په ا ريګمل ېچ یبحث دا د نړیا دلته

نو دا چاره به له طالبانو او  ېیښونه  ونګملتونه د افغان حکومت شکایت نادیده وبولي او ورته کوم غبر ريګمل
 ي. ړافغان حکومت ال هم منزوي ک وڅ يړپاکستان سره مرسته وک
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