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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۹۱/۲۰/۰۲۹۰         مجیب الرحمن ساپی

 

 شرطونه یاو در یخواو یدر
 

د خبرو  ید افغانستان له حکومت سره د سول یچ ،غوښتيڅخه چارواکي له طالبانو لوړپوړي د سعودي عربستان یوه 

 وشلوي. یاړیک یدسره  یږدي او له القاعده شبکیمکه کځشرط په توګه وسله پر  یمخک

خبري آژانس ته  یره ورځ د فرانسیخیستل شي توا نه  یغوښتل نوم ی یوی ید سعودي عربستان دغه چارواکي، چ

 یته د یجګړه بس کړي، سیاسي پروس یطالبان د یچ ،د منځګړتوب لپاره د سعودي عربستان شرطونه دا دي وویل:

او  ومطرح کو یو کلونو راهیسي یییرو دریله ت یدي چ یغوښتن یدا زموږ در الس واخلي. یداخل شي او له القاعده د

 دی راغلی.نه  یکه پ بدلون 

د خبرو اترو موضوع مطرح شوه، نو افغان  ید وسله والو طالبانو او امریکا ترمنځ په قطر ک یله هغه وروسته، چ

او سعودي  یهترک یوي، چ یواد کیواد څخه بهر په یوه بل اسالمي هیپه کابل او یا له ه یدغه دفتر د یحکومت وویل، چ

وسله  یدوحه ک یخو امریکا د دغو غوښتنو خالف د قطر په پالزمین عربستان د حکومت له لوري وړاندیز شوي وو؛

 وروسته بیا افغان حکومت هم ورسره هوکړه وکړه. یوالو طالبانو ته د دفتر له پرانیستو څخه خبر ورکړ، چ

نو شو،  یپات یبرخ یافغان حکومت ب ید دفتر له پرانیستو څخه وروسته په دغو خبرو اترو ک یطالبانو ته په قطر ک

افغان حکومت له وسله والو طالبانو سره د مخامخ خبرو اترو د پیل لپاره له هڅو څخه خبر ورکړ. هغه  یهماغه وو، چ

له امریکا  یاو یواز یدوی به یواز ید وسله والو طالبانو له لوري په کلکه رد شوي دي او طالبانو ویلي، چ یڅه، چ

 دي.هم پیل شوي  یمړنۍ خبرد افهام او تفهیم لپاره لو یوکړي، چ یسره خبر

 سعودي عربستان؟ یول

 لري رڼا واچول شي. یپه واک ک یلومړی باید د سعودي عربستان په سیاست او همدا راز هغه امکانات، چ

دیځ یل لویدیځ او د فارس خلیج د سویل لویکیلو مټره مساحت په لرلو سره د آسیا په سو ۰۹۶۱۴۱۲سعودي عربستان د 

 ملیونه وګړي لري. ۰۶ یواد، چیپروت ه یپه وروستۍ څنډه ک

دل او همدا ید سعودي عربستان واقع ک یپه سیمه ک یبحیر ید فارس خلیج په جیوستراتیژیک او جیو اکونومیک او د سر

و  یتړل یورپور ی، څو د نړۍ د سترو ځواکونو سترګيالمل شو ید د لرل یالس کد پراخو منابعو په  نفتوراز د 

المل شوي، څو د نړۍوالو  یواد الس رسی د دیته د دغه ه یبحیر یفارس خلیج او له بل لوري سر اوسي. له یوه لوري

 ځواکونو ترمنځ د پام وړ ځای ولري.

 یکړن یشخصي او ټولنیز یعربستان ټولد  ز لري اویواد د وګړو ترمنځ پراخ نفوذ او اغید اسالم سپیڅلی دین د دغه ه

د اسالمي نړۍ د دوو ارزښتمنو ښارونو )مکه معظمه او مدینه منوره(  یربستان کدي. په ع یپر اسالمي قوانینو والړ

پراخ نفوذ  یپر اسالمي نړۍ دد مسلمانانو ترمنځ ځانګړی ځای او  یواد دیدغه ه یالمل شوي دي، چ ید دشتون 

 .ولري

ونډه لري. کورني عوامل  دوه یسیاست په رامنځ ته کولو او پلي کولو کبهرني په ټولیزه توګه د سعودي عربستان د 

د مکه  یواد کییادونه وکړه په دغه ه یمخک یم یعوامل او بهرني عوامل: د کورنیو عواملو لومړی برخه لکه څنګه، چ

د دغو ښارونو له امله هر کال سعودي عربستان له  یره، چیسرب یمعظمه او مدینه منوره ښارونو موقعیت دي. له د

هم  یږي له سیاسي او کلتوري پلوه ییزیات یواد د عوایدو پر کچیه کوي او د دغه هتر الس یپیس یریحاجیانو څخه ډ

سعودي عربستان ته ځانګړی ارزښت ورکړی دی. عربستان د مسلمانانو ترمنځ د مشرۍ او رهبري ادعا کوي او له نفتو 

 ری سیاسي امتیازات خپل کړي دي.یډ یڅخه د تر السه شوي ثروت پر بنسټ ی

رمو ینفتي زد پراخو  یواد کیدویمه برخه په دغه هزمن المل یاغد د سعودي عربستان پر کورني سیاست امله  یله د

 . شتون دی

د لس ملیونو بوشکو نفتو په تولید سره دومره توان  یلو په درلود او همدا راز په ورځ کیت یبرخ ۹/۶واد د نړۍ د یدغه ه

 وادونویدیځو هیپه ملیارډونو ډالره پانګونه وکړي او له لو یبرخه ک دلی هر کال په پوځيیتوان یتر السه کړی دی، چ یی

ملیارډو ډالرو تړون  ۴۲له امریکا سره د  یوړاند یلګه شاوخوا دوه میاشتیښه ب یتر السه کړي، چ یوسل یپرمختلل څخه

تر السه  یل ډول وسلاو ډو یجیټ الوتک، ل توغنديیالبیعربستان له امریکا څخه ب یبه ی یله مخ یالسلیک کولو وو، چ

 کړي.

وادونو ته پورونه یاو دغو ه کوي یوادونو سره مرستیوزلو ه یحج له پیسو څخه بیا سعودي عربستان ب د نفتو او

ز یوادونو اغیپه اخیستونکو ه یپه طبیعي توګه دغه مرست. څخه یو هم افغانستان دی یوادونو له ډلید دغه ه ی، چورکوي

 د سعودي نفوذ لپاره پراخه زمینه برابروي. یوادونو کیلري او په دغو ه



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

وادونو په ځانګړي توګه پر امریکا د دغه یدیځو هیزمن المل پر لویتر ټولو اغ بهرنی سیاستد سعودي عربستان پر 

 واد څخه مالتړ کوي. ید خپلو ګټو خوندي کولو په موخه له دغه ه یوادونو هم په سیمه کیدیځ هیواد اتکا ده او لویه

د سعودي عربستان شتون دی. لکه د  یییزو سازمانونو کزمن المل په ځینو سیمهیواد پر بهرني سیاست دویم اغیهد دغه 

 یریډ یسره د سیم یاخیستن ید خپل نفوذ څخه په ګټ یکله نا کله په دغه شورا ک یچفارس خلیج د همکاریو شورا، 

 د خپل ځان په ګټه اړولي دي. یی یمعادل

واد یبحیري ترمنځ د دغه ه یواد شتون دی. د فارس خلیج او سرید دغه ه ییو پولیټیک موقعیت کڅلورم المل هم په ج

 یټینګ یوادونو سره اړیکیه وریاو حتی د نړۍ له ډ یسیم یټول یدل ورته دا توان ورکړی دی، څو د اوبو له الریواقع ک

 او په آسانه توګه خپل نفت صادر کړي.

د امریکا مالتړ هم  یک یمسل یږي پاکستان په دغیویل ک ید پاکستان له لوري طالبانو رامنځ ته شول، چ یهغه مهال، چ

عرب متحده امارات  ،راوسته، نو د پاکستان یالند یولک یتر خپلطالبانو ری برخه یاو د افغانستان ډله ځانه سره درلوده 

په  یکول یوادونو له طالبانو سره په بشپړه توګه مرستیشول او دغو ه ژندلیاو سعوي عربستان له لوري په رسمیت وپ

 طالبان په بشپړه توګه پر سعودي عربستان او عرب متحده اماراتو والړ وو.  یځانګړي توګه په مالي برخه ک

 یپه لټه ک ید داخیستنو لپاره  یافغان حکومت هم پر طالبانو، افغانانو او پاکستان د سعودي عربستان له نفوذ څخه د ګټ

دا دی سعودي عربستان د دغه  یو طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي، چد افغان دولت ا یشو، څو سعودي عربستان د

 کړل. یمنځګړیتوب منلو لپاره خپل شرایط وړاند

 یبس کړي، سیاسي پروس یدجګړه عربستان له طالبانو څخه غوښتي، څو  ییادونه کړ یتر یپورته م یلکه څنګه، چ 

 . الس واخلي یداخل شي او له القاعده د یته د

د افغانستان اوسنی حکومت نسکور  یالس وا نخلي، چ یتر هغه به له جګړ یوسله والو طالبانو په وار وار ویلي دي، چ

 شوی نه وي او ټول بهرني پوځیان له افغانستان څخه وتلي نه وي.

د  یی یده او په قطر ک یپوره شو یدل تقریباً مخکینو دننه کته د طالبا یهغه سیاسي پروس ید سعودي بله غوښتنه، چ

 دي. هم بریالي ید پوځي ډګر ترڅنګ دوی په سیاسي ډګر ک یثابته کړه، چخبرو اترو لپاره دفتر په پرانیستو سره 

په  مهاله روښانه نه دی او اوس؛ خو یاړه د وسله والو طالبانو دریځ تر د یپه د یخبره شوه، چ ید القاعد یپات

 ییوه غوښتنه او د القاعد یشبک یدا خپله د القاعد یپه جګړه بوخت دي، چ یطالبان هم د بهرنیو پر وړاند یافغانستان ک

 یی ید امریکا او متحدینو پر وړاند ییوه موخه د نړۍ په ګوټ ګوټ ک یپر ایډیولوژۍ والړه کړنه ده؛ ځکه د القاعد

پوره کوي او د طالبانو په وینا تر د دوی دغه غوښتنه وسله وال طالبان هم ترڅنګ  یدلته بیا د القاعد یدل دي، چیجنګ

 ته دوام ورکوي. یجګړ یپر وړاند یبهرنیان له افغانستان څخه نه وي وتلي، نو دوی به ی یهغه، چ

امریکا پر عربستان فشار راوړی، څو د افغان  یښي، چیبر ید سعودي عربستان دغو شرایطو ته په پام سره داس

 یږدي، چید افغان دولت او طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب وکړي و نه مني او پر یسعودي د یحکومت هغه غوښتنه، چ

 حل کړي. یامریکا دغه موضوع د قطر له الر

سعودي عربستان په خپل اوسني دریځ والړ وي، نو د طالبانو له لوري به د دوی شرایط و نه منل شي او په  یریکه چ

تر السه  یامریکا ی یبرخه او ګټوونکی امریکا شي، هغه څه، چ یله خبرو اترو ب یافغان دولت د سول یبه ی یپایله ک

 کولو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو څخه ګټه اخلي. 

 

 پای
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