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 5تر 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

 
 ۱۲/۰۸/۲۰۱۷                                    ییزو څېړنو مرکز  د ستراتېژیکو او سیمه

 

 هیسعودي عربستان او د افغانستان قض

  

 1ییزو څېړنو مرکز د ستراتېژیکو او سیمه

له تېرو دوو اوونیو راهیسې سعودي عربستان د افغانستان په تړاو دوه ځله څرګندونې کړې دي. ریاض، لومړی په 

پدیدې د ختمولو په پار، د « تروریزم»کابل کې د عراق پر سفارت شوی برید وغانده او له افغان حکومت سره یې د 

ت شارزدافیر مشاري مزغل الحربي هم له بي بي سي . وروسته په افغانستان کې د سعودي سفار2همکارۍ ژمنه وکړه

او پر قطر یې هم تور ولګاوه، چې له طالبانو  3ډلې په نوم یاد کړل «ترهګرې»سره په یوه مرکه کې طالبان د یوې 

د قطر حکومت د یو شمېر ترهګرو ډلو مشران په خپله غېږه کې ساتلي او په افغانستان »سره مرستې کوي. ده وویل: 

 .4«ترهګرو ډلو مالتړ کويکې له 

                                                           

1
 کال کې په کابل کې تاسیس شوی دی. اړیکې: ۲۰۰۹ دی چې په ییزو څېړنو مرکز یو غیردولتي ارګان د ستراتېژیکو او سیمه 

۰۷۸۴۰۸۹۵۹۰ ،info@csrskabul.comېبپاڼه:، و www.csrskabul.com  

2
 Pajhwok, Riyandh Vows to Help Kabul Combat Terror, 1

st
 Aug 2017, see it online: 

https://www.pajhwok.com/en/2017/08/01/riyadh-vows-help-kabul-combat-terror 

3
 ، پرلیکه بڼه:۲۰۱۷اګست  ۷الحربي: طالبان ترهګر دي،  بی بی سي پښتو، مشاري بن مزعل 

http://www.bbc.com/pashto/40849153  

4
 ، پرلیکه بڼه:۲۰۱۷اګست  ۷ګډون د ترهګرو ډلو مالتړ کوي، پژواک، سعودي: قطر د طالبانو په  

mailto:maqalat@afghan-german.de
mailto:info@csrskabul.com
http://www.csrskabul.com/
https://www.pajhwok.com/en/2017/08/01/riyadh-vows-help-kabul-combat-terror
http://www.bbc.com/pashto/40849153
http://www.bbc.com/pashto/40849153
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/csrs_sawodi_wa_afg.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/csrs_sawodi_wa_afg.pdf


  
 

 

 5تر 2 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

 

سارې دي او له تېرو دوو میاشتو راهیسې د ریاض دا ډول  د سعودي دا ډول څرګندونې په وروستیو دوو لسیزو کې بې

څرګندونې، له افغان چارواکو سره کتنې او افغانستان ته د قطر د غیرمقیم سفیر سفر، د دې ښکارندویي کوي چې د 

 ر افغانستانه هم راغځېدلې دي.خلیج ډیپلوماتیک بحران ریښې ت

په بل اړخ کې افغان طالبانو هم د سعودي د شارزدافیر پر خبرو غبرګون وښود او د قطر دفتر یې د افغانستان د قضیې 

 .5رول ولوبوي «مثبت»د حل لپاره پرانیستی وباله. دوی له سعودي عربستانه وغوښتل چې د افغانستان په قضیه کې 

ه قضیه کې د سعودي رول څه ډول دی؟ د افغان طالبانو او سعودي عربستان ترمنځ سیاسي دا چې د افغانستان پ

اختالفات له کله پیل شوي او سعودي په افغان سوله کې څه کوالی شي؟ دا او دې ته ورته موضوعات مو دلته څېړلي 

 دي.

 

 په افغان قضیه کې د سعودي رول

جودو حکومتونو سره هلته د مذهبي مقدساتو له کبله، ښې اړیکې لرلې افغانستان په تاریخي توګه په سعودي کې له مو

دي. خو د آل سعود له کورنۍ سره یې نږدې اړیکې بیا د محمد داوود خان د صدارت په دوره کې پیل شوې. هغه مهال 

ه یې داوود خان غوښتل، چې ځان د شوروي له ملګرۍ لرې او د شوروي پر مرستو ډېر متکي نه وي. له همدې کبل

سعودي ته سفر وکړ او له هغه هېواده یې یو شمېر مرستې هم ترالسه کړې؛ خو د ثور کودتا او د شورویانو یرغل بیا د 

 افغان حکومتونو او سعودي ترمنځ اړیکې خړې پړې کړې.

او په سعودي د ثور له کودتا وروسته او د طالبانو تر راتګ پورې، د افغان حکومتونو پرځای له افغان مجاهدینو 

پاکستان کې له افغان مهاجرینو څخه پراخ مالتړ وکړ. د افغان جهاد پرمهال تر ډېره د سعودي مالي او بشري مرستې 

 وې، چې افغان مجاهدین او مهاجرین یې تکیه کړي وو.

په کله چې طالبانو کابل ونیوه، نو سعودي د مجاهدینو له حکومت وروسته په لومړي ځل د طالبانو اسالمي امارت 

رسمیت وپېژانده او په دې توګه له پاکستان او عربي اماراتو وروسته درېیم هېواد شو، چې داسې یې وکړل. د طالبانو د 

 ۲۰۰۲نظام له ړنګېدو وروسته هم، سعودي عربستان له نوي افغان حکومت سره خپلې مرستې پیل کړې، د توکیو په 

ن ډالرو مرستې ژمنه وکړه. وروسته یې هم څو ځله له افغانستان میلیو ۲۲۰کال کنفرانس کې یې له افغانستان سره د 

 سره مرستې وکړې؛ خو بیا هم له افغانستان سره د نورو هېوادونو په پرتله د سعودي د مرستو حجم کم و.

کال پورې د افغانستان په قضیه کې اساسي لوبغاړی و او تر ډېره یې د  ۲۰۰۱کال څخه تر  ۱۹۷۸سعودي له 

کچې  د سولې په پروسه کې فعال رول لوبولی و. د جهاد پرمهال له افغان جهادي ډلو او کډوالو څخه د بېافغانستان 

                                                                                                                                                                                     

-https://www.pajhwok.com/ps/2017/08/07/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A

-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B1

-%D8%AF-%DA%AB%DA%89%D9%88%D9%86-%D9%BE%D9%87

-%DA%89%D9%84%D9%88-%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%87%DA%AB%D8

%DA%A9%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%93  

5
 ، پرلیکه بڼه:۲۰۱۷اګست  ۷څرګندونو په غبرګون کې د طالبانو اعالمیه، د سعودي سفارت د شارزدافیر د  

http://alemara1.net/?p=48032 

dari.com/?p=61275-/alemarahhttp:/ 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://www.pajhwok.com/ps/2017/08/07/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%AB%DA%89%D9%88%D9%86-%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%87%DA%AB%D8%B1%D9%88-%DA%89%D9%84%D9%88-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%93-%DA%A9%D9%88%D9%8A
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https://www.pajhwok.com/ps/2017/08/07/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%AB%DA%89%D9%88%D9%86-%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%87%DA%AB%D8%B1%D9%88-%DA%89%D9%84%D9%88-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%93-%DA%A9%D9%88%D9%8A
https://www.pajhwok.com/ps/2017/08/07/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%AB%DA%89%D9%88%D9%86-%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%87%DA%AB%D8%B1%D9%88-%DA%89%D9%84%D9%88-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%93-%DA%A9%D9%88%D9%8A
http://alemara1.net/?p=48032
http://alemara1.net/?p=48032


  
 

 

 5تر 3 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

 

مالتړ له کبله، پر دغو ډلو یو څه نفوذ هم لري. دغه راز د مسلمانانو د دوو مقدسو ځایونو له کبله، د اسالمي نړۍ زړه 

ه وه، چې حامد کرزي هم د خپلې دورې پرمهال څو ځله بلل کېږي او ډېری ورته په احترام قایل دي. له همدې ځای

کال وروسته هم، د افغانستان د سولې په  ۲۰۰۱سعودي ته سفرونه وکړل او له ریاض څخه یې وغوښتل، چې له 

پروسه کې یو ځل بیا فعال رول ولوبوي. مګر د حامد کرزي دا هڅې تر ډېره ناکامې شوې او سعودي عربستان هغسې 

 شو لوبوالی، څرنګه یې چې د افغان جهاد پرمهال لوبولی و.فعال رول ونه 

 

 د طالبانو او سعودي عربستان سیاسي اختالفات

د افغان طالبانو او سعودي عربستان ترمنځ لومړي سیاسي اختالفات د اسامه بن الدن د قضیې پر سر هغه مهال 

و شمېر امریکایي سفارتونو په بریدونو کې تورن کال کې په شمالي افریقا کې، په ی ۱۹۹۸راپورته شول، چې اسامه په 

شو. په همدې موخه د سعودي د استخباراتو مشر ترکي الفیصل افغانستان ته سفر وکړ او په کندهار کې یې د طالبانو له 

 مشر مال محمد عمر سره ولیدل. د یو شمېر کتابونو له مخې، دغه کتنه ترخه وه او د دواړو ترمنځ لفظي شخړه رامنځته

 شوه.

کال کې د  ۲۰۰۹کال وروسته، سعودي عربستان د افغان حکومت مالتړ وکړ. له همدې کبله وه، چې کله په  ۲۰۰۱له 

توب وکړي، نو ریاض د طالبانو پر  طالبانو دیپلومات سید طیب اغا له سعودي عربستانه وغوښتل، چې د دوی کوربه

د افغانستان اساسي قانون به مني؛  دویم،ه پرېکون اعالنوي؛ له القاعدې سره ب لومړی،وړاندې دوه شرطونه کېښودل: 

 توبه د سعودي انکار وباله. خو دغه دواړه شرطونه طالبانو ونه منل او دا یې د دوی له کوربه

-وروسته، چې کله افغان طالبانو په منځني ختیځ کې له قطر او ایران سره روابط زیات کړل؛ دغه کار هم د سعودي

یکې ژوره اغېزه وښندله او له همدې ځایه ده، چې اوس ریاض په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره طالبانو پر اړ

 ډلې په توګه هم پېژني.  «تروریستي»مخالفت کوي او ترڅنګ یې په ټیټه کچه طالبان د یوې 

 

 افغانستان او د خلیج ډیپلوماتیک بحران

ال دیپلوماتیک بحران رامنځته شو، چې کله سعودي عربستان، کال په جون میاشت کې په خلیج کې هغه مه ۲۰۱۷د 

بحرین، مصر او عربي متحده اماراتو په لسو دقیقو کې دننه یو پر بل پسې له قطر سره دیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې 

تر  او ترڅنګ یې په جغرافیایي او اقتصادي توګه د قطر د منزوي کولو هڅه هم وکړه. په ښکاره توګه د دغه بحران

 . 6ډلو مالتړ کوي «تروریستي»شا پر قطر د یو شمېر خلیجي هېوادونو دا تورونه وو، چې د ځینو 

تېره اوونۍ په افغانستان کې د سعودي شارزدافیر د ریاض تګالره روښانه کړه او ویې ویل، چې سعودي عربستان 

یې اړیکې ورته د اندېښنې وړ دي؛ دوی ډلې په سترګه ګوري او له قطر سره  «ترهګرې»طالبانو ته دا مهال د یوې 

په قطر کې د طالبانو له دفتر سره کلک مخالفت لري؛ ځکه د دوی په اند، دا له طالبانو سره د مرستې یوه سرچینه ده؛ 

 د دغه دفتر له الرې له بېالبېلو هېوادونو سره اړیکې نیسي، مرستې او مالتړ ترالسه کوي.

                                                           

6
 ، پرلیکه بڼه:۲۰۱۷جون  ۱۷ختیځ نوی ډیپلوماتیک بحران او پر سیمه یې اغېزې،  ییزو څېړنو مرکز، د منځني د ستراتیژیکو او سیمه  

region-impacts-east-middle-crisis-diplomatic-abul.com/en/blog/newhttp://csrsk/ 

  http://csrskabul.com/pa/?p=3628 پښتو:
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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داسې مهال کېږي، چې څو اوونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د قطر غیرمقیم سفیر خوا دا ډول څرګندونې  د سعودي له

کابل ته سفر وکړ او د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره یې وکتل. که  "صفر بن مبارک المنصوري"

یوې سرچینې له قوله، څه هم د بهرنیو چارو وزارت په اعالمیه کې د دغې کتنې په تړاو ډېر څه نه دي راغلي؛ خو د 

قطر له افغانستانه د خلیج په ډیپلوماتیک بحران کې مالتړ غوښتی. د دغې سرچینې د معلوماتو له مخې، افغان حکومت 

هم خپله څو میاشتې پخوانۍ غوښتنه، چې افغان ولسمشر د قطر له بهرنیو چارو وزیر سره د کتنې پرمهال کړې وه، 

ولسمشر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پر تړلو سربېره د طالبانو د مالي سرچینو بیا تکرار کړه. هغه مهال افغان 

. له دې یوه نیمه میاشت وړاندې، په افغانستان کې د 7وچولو او د پګواش موسسې د فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه وکړه

لي وو او له هغه یې غوښتي وو، مصر سفیر او د سعودي اوسني شارزدافیر هم له حامد کرزي سره په همدې موخه لید

. په دې توګه، د خلیجي هېوادونو د 8چې د خلیج په ډیپلوماتیک بحران کې د قطر پرضد د مصر او سعودي ننګه وکړي

 دوې میاشتې وړاندې پیل شوي دیپلوماتیک بحران ریښې افغانستان ته هم راوغځېدې.

واړي، چې که طالبان خبرو اترو ته نه حاضریږي نو په الرۍ کې واقع دی. له یوې خوا غ افغان حکومت هم په دوه

قطر کې دې د طالبانو دفتر وتړل شي او له دې الرې د طالبانو د ډیپلوماسۍ په الره کې خنډ وګرځي. خو په بل اړخ 

کې د ملي یووالي حکومت د افغانستان په تاریخ کې د بل هر وخت په پرتله له سعودي عربستان سره هم پیاوړې 

لري. نو ځکه به ښایي ونه غواړي، چې د خلیج په دیپلوماتیک بحران کې دخیل شي؛ مګر بیا هم په قطر کې د  اړیکې

طالبانو سیاسي دفتر او له سعودي سره د افغان حکومت ستراتېژیک ډوله اړیکې به، له دې دواړو څخه د یوه لوري په 

 لور تګ اغېزمن کړي.

 

 سعودي په افغان سوله کې څه کولی شي؟

له تېرو څو لسیزو راهیسې کابل د افغانستان د قضیې د حل لپاره تل پاکستان او سعودي عربستان ته سترګې اړولې 

دي. له همدې ځایه ده، چې حامد کرزي او بیا اشرف غني هم د افغانستان د جګړې پای ته رسولو په خاطر، له سعودي 

 مرستې وغوښتې.

خوا پر طالبانو  ر افغان طالبانو نفوذ لري. له همدې امله ده، چې د سعودي لهپه بل اړخ کې، سعودي تر دې مهاله هم، پ

ډلې د تور په غبرګون کې دغې ډلې په خپله اعالمیه کې نور هېڅ نه دي ویلي او یوازې یې د قطر  «تروریستي»د 

 «مثبت»څخه د  سیاسي دفتر د موخې سپیناوی کړی او ترڅنګ یې د افغانستان د قضیې حلولو په تړاو، له سعودي

 کړې ده.  هم رول غوښتنه

                                                           

7
 ، پرلیکه بڼه:۲۰۱۷اګست  ۷ډلو مالتړ کوي،  پژواک، سعودي: قطر د طالبانو په ګډون د ترهګرو  

-https://www.pajhwok.com/ps/2017/08/07/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A

-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B1

-%D8%AF-%DA%AB%DA%89%D9%88%D9%86-%D9%BE%D9%87

-%DA%89%D9%84%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%87%DA%AB

%DA%A9%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%93 

8
 ، پرلیکه بڼه:۲۰۱۷جون  ۱۸وروستي کړکېچ کې د حامد کرزي مالتړ غوښتی،  نړۍ نیوز، سعودي او مصر د خلیج 

http://naraynews.com/?p=8379  
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همدا ښه فرصت دی، چې سعودي د خپل پراخ نفوذ او په اسالمي نړۍ کې د روحاني او مذهبي مقام له کبله، د دا ډول 

څرګندونو پرځای د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ منځګړیتوب وکړي؛ ځکه دواړه ښکېل لوري پر سعودي نیک 

ه په اسالمي نړۍ کې د سعودي عربستان پر نرم ځواک هم خورا مثبت اغېز وکړي. د دې ترڅنګ د باور لري او دا ب

ټرمپ ادارې او ریاض ترمنځ هم، د اوباما د دورې په پرتله اړیکې ښې دي، کوم څه چې د افغانستان د سولې پروسې 

 پر بریا مثبت اغېز ښندلی شي.
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