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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوا: ياد ير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ٠٤                                                                             سالم خان   
 

  له طالبانو سره ليدل او خبرې کول کوم ګران کار نه دی
 

ی وړاندی د د پاکستان د و ور  ی مر کی   بی، بی، دفاع وزير چودري احمد مختار   ان سې سره په خپلی يوی 
ويلی دې چې د پاکستان حکومت ته دا معلومه ده چې طالبان چېرې دي او له هغوی سره ليدل او خبرې کول کوم 

ي دي چی طالبانو دار نه دی، نوموړی  په خپلو ګران ک ينو  رګندونو کی په دی هم اعتراف ک نی ختي له  من
ي  هيوادونو سره اړيکی نيولی دې، چودري احمد مختار دا هم ويلي دی چې د طالبانو استازي سعودي عربستان ته 

د ګلوب اين ميل   رتی موضوع په اړه،په عين حال کی دو ،يکي لرياو د لوېدي له نورو هېوادونو سره هم اړ
ونکي احمد رشيد هغه  ي ې کې د پاکستان د مشهور ژورنالست او د سياسي چارو  ې په ګ ې د شنبې د ور پا ور
يده چې وايي د طالبانو سره د روغې جوړې روانې خبرې دې محرمې وساتل شي او که داسې ونشو نو  مقاله خپره ک

ه  کار شيدا خبرې به هم چندانې ګ ل بيا به د ناکام   .ونلري او يو 
ي  ل باندې د شپې لخوا د طالبانو د زړه ور بريد نه دا مالومي ل په هو ين رکان د مقالې په پيل کې ليکل شويدي چې د ان

ومره اههميت لري احمد رشيد د مقالې په يوې برخې کې ليکلي دي چې د طالبانو سره د خبرو . چې دغه خبرې 
ينو ٢٠٠٥د جريان يې  يدی چې پخوا يوازې د افغان ولسمشر حامد کرزي او د طالبانو د   کال راپديخوا تعقيب ک

خو احمد رشيد وايي د طالبانو سره د  ،ديعناصرو تر من کيدلې خو اوس پکې د امريکا متحده ايالت هم راګ شوي
يدي، روغې جوړې په اړه کومې خبرې چې پدې تازه وخت کې د افغانستان، امريک ا او برتانيې حکومتونو افشا ک

ډير خطرناک عمل دی او ممکن چې د همدې امله به دا خبرې په داسې يوه وخت کې ناکامه شي چې اوس يوه مهم 
او ته رسيدلی ، که چيرته د طالبانو سره د روغې جوړې روانې خبرې ناکامه شي نو دا نه يوازې د افغانستان  ديپ

. زيات خطر لري چې همدا اوس په زياتو ستونزو او د بې امنيتو سره الس او ګريوان دیبلکه د پاکستان لپاره هم 
مقاله وايي که چيرته د طالبانو او افغان حکومت تر من سياسي روغه جوړه ونشي او په عين وخت کې د پاکستان، 

ته د امنيتي چارو د ساتنې د امريکا او په سيمه کې يو ډول سياسي جوړجاړی ونشي نو نه يوازې دا چې افغان قواوو 
احمد رشيد  به دغه ليکنه  ،و قواوو وتل هم ناشوني ديمسؤليت سپارل به امکان ونلري بلکه د دغه هيواد نه د بهرني

ل لپاره د طالبانو د مشرانو او د امریکا د حکومتي چارواکو تر من مخامخ خبرې د  ي  کی ویلی دی چې د لوم
ار کې وشولې چې مشري یې د جرمني یوه ٢٨ مياشتې په  ميالدي کال د نومبر د٢٠١٠  مې د جرمني د مونيخ په 

ه وایي پدې خبرو کې چې . دیپلومات کوله پا ينو ١١ور تنې د قطر   ساعته یې ادامه لرله، د طالبانو په غو
هه کې وشولې او  د قطر په پایتخت دو١٥چارواکو هم برخه اخيستې وه، د دویم رون خبرې د فبروري د مياشتې په 

ن د طالبانو سره  ې وروسته د امریکا د بهرنيو چارو وزیرې ميرمن هيلري کلن د همدغو خبرو نه یوازې درې ور
له چې تر اوسه یې ساری ندی ليدل شوی،  د سياسي روغې جوړې په اړه د امریکا د دریز په اړه داسې تبصره وک

و ته  ن ویلي ؤ امریکا داسې سياسي ه یدی چې له برکته به یې یوې داسې سياسې نتيجې ته ميرمن کلن زور ورک
ي، په افغانستان کې د حکومت پر ضد روان  و چې د طالبانو او د القاعده د شبکې تر من به اړیکې وشلي ورسي
ته ولې سيمې کې ثبات او امنيت رامن ي او په همدې خاطر به یوازې په افغانستان بلکه په   بغاوت په پای ته ورسي

 .شي
ل لپاره خبرې د مې د مياشتې په   ې بيا په جرمني ٧د طالبانو او امريکايي چارواکو تر من د دريم  مې او اته مې ني

ته کيدو په الرو چارو باندې . کې وشولې پدغو خبرو کې تر ډيره حده د طالبانو او امريکا تر من د باور د رامن
ې په توګ. خبرې شويدي ه په طالبانو باندې د بنديزونو ليرې کول، د سياسي بنديانو آزادول او د طالبانو لپاره د د بيل

رو ملتونو د جون د مياشتې په  ،دييوه دفتر پرانيستل هغه مسايل ؤ چې زيات بحثونه پرې شوي ې يوه ١٧مل  مې ني
تنه يې ومنله چې ويل ري ملتونه بايد چې د بنديزونو مهم ګام واخيسته او د امريکا د متحده اياالتو هغه غو ي يې ؤ مل

ي ي سره جال ک رو ملتونو دا اقدام چې . په ليست کې د طالبانو او د القاعده د شبکې غ ه وايي چې د مل پا ور
ل، د طالبانو سره په خبرو کې يو ستر ګام دی، د طالبانو  القاعده او طالبان يې د بنديزونو په تور ليست کې سره بيل ک

ل شويدي او هغه او امر ل مخامخ خبرو په اړه د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ته مالومات ورک يکا تر من د هر 
ي يدی چې غواړي مخامخ د امريکا سره خبرې وک رګند ک تنې سره پوره مالت  پاکستاني . هم د طالبانو د دې غو

ل شويدي خو و ه وايي چې هغوي پدغو خبرو باندې مشرانو ته هم د خبرو د جزياتو په اړه توضيحات ورک پا ر
يدی، کاره ک ي کنفرانس په شان دويم کنفرانس هم  شک او ترديد  امريکا او جرمني پدې اند دي چې د بن د لوم

ي ه غوره ک ي چې پدې سره به د طالبانو سره د روغې جوړې خبرې رسمي ب ه وايي چې . جوړ ک پا خو ور
 تنه نده منلې او دا کار وخت ته اړتيا لريطالبانو تر دې دمه د هغوي دا غو



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ې   د امريکا او طالبانو تر من په مخامخ خبرو کې جرمني مهم نقش لوبولی چې په افغانستان کې هم د جرمني ه
ی او حتی ډير  پرې مالت ندی ک ې کې د هي يوې ډلې  که چې جرمني د افغانستان په کورن ج ستايل شويدی 

يد ه ک ه پای ته ورسوي جرمني په ل يې دا ه منانو تر من ج ه چې پدغه هيواد کې د طالبانو او د هغوي د د
ل د  ي  تنې د هغوي د استازو سره په دوبې کې وليدل٢٠٠٩لوم مبر په مياشت کې د طالبانو په غو تر .  کال د سپ

له سره کت لي دي او بيا وروسته امريکا هم پدغو هغې وروسته د باور د راپيدا کيدو په موخه جرمني او طالبانو اته 
ي چې مشري يې  ي چې په خبرو کې د طالبانو د شورا اصلي غ تل دا يقيني ک خبرو کې راګ شو، جرمني غو

يديپخپله مال محمد عمر کوي، برخه ولري او امريکا هم د دغو کسانو ې ک دنوموړی  ، په پيژندګلوۍ کې پوره ه
ی  په وينا د طالبانو يو پا تنه دا هم وه چې په خبرو کې دې يو مسلمان هيواد هم برخه ولري او هغوي قطر ور ه غو

ې په قول په خبرو کې يې مههم نقش لوبولی  پا يدی چې د ور ي هيواد په صفت په خبرو کې راګ ک د يوه دريم
ولو يې په افغانستان کې د ج. دی يدی پاکستان، سعودي عربستان، هندوستان، ترکې او ايران  ه مارو ډلو مالت ک

يدیخو قطر بيا تل بې غرضه پاتې شويدی او په همدې خاطر طالبانو  ه  ،دغه هيواد په خبرو کې راګ ک پا خو ور
ی او په  ي چې تر اوسه يې ندی ک وايي داسې وخت به راشي چې طالبان به هم د امريکا سره د خبرو مسله پخه ک

د طالبانو يوه پخواني مشر ورته دا ويلي دي چې اساسي ستونزه  ،ه پای کې ليکياحمد رشيد د مقالې پ. کلکه يې ردوي
ي او په  د طالبانو او د امريکا د متحده اياالتو تر من ده او هغوي د افغانستان حکومت ته د ستونزې دويمه برخه ګ

ي ولنې سره خبرې وک يوالې  ې مطبوعات بايد چې احمد رشيد وايي چ. همدې خاطر هغوي غواړي چې مخامخ د ن
ينې ډلې چې غواړي دغه خبرې  که چې د القاعده د شبکې په شان  ي  کيلو طالبانو نومونه افشا نک په خبرو کې د 
يو  ې بيا د ګاون ه کوي چې دغه کسان ووژني او زياتوي چې پخپله د افغانستان د حکومت ه ناکامه کاندي، دا ه

ه توګه هيوادونو د حکومتونو لخوا د ستونزو سر ه مخامخ شويدي او وايي پکار ده چې د دې خبرو جزيات په بشپ
  .محرم وساتل شي او که داسې ونشي نو ممکن چې ناکامه به شي 

  
 یپا

 
 
 
  

 
  


