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غونډه حیاتي اړخیزه څلور کې ابوظبۍ په  
 

د افغانستان اسالمي جمهوریت د ملي امنیت سالکار محمد حنیف اتمر د یوه لوړ پوړي پالوي په مشرۍ، د عربي 
 متحده اماراتو پالزمینې ابوظبي ته د څلور اړخیزې غونډې دویمې هغې ته په سفر تللی دی.

امنیت سالکار د سفر موخه د  د افغانستان د ملي امنیت د شورا د خبر پاڼې له مخې عربي متحده اماراتو ته د ملي
افغانستان، امریکا متحده ایاالتو، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ملي امنیت شورا د لوړ پوړو پالوو په 

 څلور اړخیزه ناسته کې ګډون دی.
  

دونو د ملي امنیت دغه ناسته د روان میالدي کال په مارچ میاشت کې، د امریکا په متحده ایاالتو کې د یادو څلورو هېوا
 د سالکارانو د څلور اړخیزې ناستې په دوام تر سره کېږي.

په متحده ایاالتو کې په شوې ورته غونډه کې ګډون والو سالکارانو د افغان سولې له بهیر څخه خپل مالتړ اعالن او د 
 سولې او مذاکراتو د بریالیتوب لپاره یې پر ګډو هڅو او عملي اقدماتو ټینګار کړی و.

 یادو سالکارانو پریکړه کړې وه چې په افغانستان کې به د شته ترهګرو د مالي تمویل بنسټیزې سرچینې له منځه وړي.
خو وروستی سفر ځکه مهم او حیاتي دی چې که له یوې خوا د ترهګرو د لمنځه تلو په خاطر د یادو عربي ممالکو له 

چې د ترهګرو د فعالیتونو لپاره په یو ډول نه یو ډول مصرفېږي، خوا او پاکستان ته د امریکا د متحده ایاالتو مرستې 
بندې شي، ورسره هم زمان په افغانستان کې د دوی لپاره د مالي سرچینو په نښه کېدل او له منځه تلل تر جدیت الندې 

بیک ویلو ونیول شي، یوازې هغه طالبان چې د ټوپک خولې ته ناست دي او خپل رزق پکې ویني، هم د سولې لپاره ل
 ته مجبور شي. 

 
د سولې په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني وروستۍ هڅې او په دې تړاو عربي او نورو ممالکو ته د ملي 
امنیت د سالکار حنیف اتمر بریالیو سفرونو په هېواد کې د سولې د ټینګښت لپاره تر بل هر وخت ډېر نېږدېکت 

اړخیزه غونډې جوړېدل او هغه هم په عربي متحده اماراتو کې د  رامنځته کړی دی، په داسې حال کې د څلور
افغانستان د سولې د رامنځته کېدو او د جګړې د سړېدو لپاره بې له شکه چې مرسته کوالی شي. وسله وال طالبان چې 

ه د تنظیمونو خپل سیاسي دفتر په عربي ممالکو کې یادوي، هغوی چې د القاعده او بیا په افغانستان کې د جهاد په نام
او ډلو په روزنه او تمویل کې یې خورا مهم رول لوبولی، له یوې خوا له حکومت سره د سیاسي اړیکو په ساتلو او له 
بلې خوا پر طالب وسله وال د خپل نفوذ په درلودلو سره په داسې حال کې چې د اسالمي تمدن له مقدسې سرچینې څخه 

فتواګانې هم د دغې جګړې د ناروا ثابتېدو په خاطر ور کړل شوې، هم له دوی د حرمینو شریفینو او دیني اجماعګانو 
 سره د سولې ته د رسېدوپه بهیر کې مرسته کوي.

 
په دغه غونډه کې د امریکا د متحده ایاالتو د اړخ موجودیت د سولې په راوستلو کې ځکه مهم دی چې په وار وار 

 ترسره کېدو ټینګار کوي.افغان طالبان له امریکا سره د مخامخ خبرو په 
 

د نیویارک ټایمز د خبر له مخې د امریکا متحده ایاالتو له خوا خپلو دیپلوماتانو ته د دې سپارښتنه چې له افغان طالبانو 
سره د سولې د مذاکراتو په خاطر دې، زمینه برابره کړي، په دې داللت کوي چې نوره نه غواړي د افغانستان جګړه 

هم د امریکا د دا ډول اقدام ستاینه کړې. چې دا هر څه د سولې په اړه په هېواد کې د دننه او بهر  طوالني شي. طالبانو
دیني اجماع ګانو د فتوا او په ورورګلوۍ کې د درې تاریخي ورځو )اوربند( د مشاهده کېدو، د لرو پرتو سیمو څخه د 

نې په ګډون په نورو ښارونو کې د پرلتونو د افغان ولس د سوله غوښتونکو حرکتونو، اوږدو مزلونو او د پالزمی
جوړولو له اغېزو څخه ګڼل کېدای شي، یعنې طالب هم له ناروا جګړې څخه ستړی شوی. طالبانو ویلي چې له څلورو 
لوړ پوړه امریکایي ډیپلوماتانو سره یې په عربي اماراتو، سعودي او کابل کې لیدلي او له امریکایانو سره یې خپل 

 م ګڼلي ديتماسونه مه
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حکومت له پیله د سولې د راوستلو او خپلو افغان مخالف وسله والو ته د ښه ژوند د برابرولو په فکر کې دی، لکه 
څرنګه یې چې په دې وروستیو کې وښوده چې له طلبانو سره بې له کوم قید او شرط خبرو ته حاضر دي او هم یې 

 ي. ویلي چې طالبان به د یوه سیاسي ګوند په څېر ومن
 

په ابوظبۍ کې د ملي امنیت د سالکارانو څلور اړخیزه غونډه چې مرکزي موضوع به یې د سولې ټینګښت او له 
ترهګرو سره د مبارزې پر سر هوکړه وي، طالب وسله والو ته ښکاره پیغام لري چې باید د سولې د ټینګښت په موخه 

دي، د عقیدې له مخې هم د دوی جګړه ناروا ده او  الس په کار شي، ځکه چې مالي سرچینې یې نورې مخ په ختمېدو
 هېواد یې په کړکېچن حالت کې دی او دوی مرستې ته اړتیا لري، باید دغه پیغام له پامه ونه غورځوي.
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