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 1 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 

 

 ۷۰/۷۰/۲۷۰۲                سراج الحق ببرک زی ځدراڼ : ژباړڼ

 

 ویږيمالعمرڅخه  دپاکستان اوس  ،برسیره کړهپلوماسي ـبانوډیطال
 ویلي ګرموند: لیکوال ،د فرانکفورتر روندشوو ویپاڼه

 

ن غانستاتر اوسه په افسره له دې  .دياو خبرو اترو ته چمتو شوي  په قطر کې  دفتر خالصويطالبان وسله وال   سټپالبڼ

 . نه دید جګړې پا ی څرګند شوي کې 

  .هیله ده ورستي  دا ،وایيد ملي  امنیت مشاور  رنګین دادفرسپنتا   دولسمشر کرزي

 برسیرنې اړیکې  ټینګې طیب اغا سرهد  مرکچیانو له خوا  ګټن نپه پیل کې د برلین او واشمیاشتي کال د نوامبر د تیر

ال لویدیځود لومړنیو شکونو څخه ورسته  .استازي معرفي کويلیږل شوي . طیب اغا ځان د مال عمر شخصي شولي

له همدې  ارتباطي  .ب خبري کويپه استازیتو په ریښتیا سره د طالبانو مشر چې دې  ،ديشوي مرکچیان اوس ډاډه 

 څرګند شو.را  کړکیچ کې بدلون چلي پیکورني په سره  اوس  د افغانستان  سړی

ربي دولت قطر کې خپل استازي د خلیچ په عد دې میاشتي په پای کې دوی چې  ،منلي په رسمي ډول  د طالبانو مشرانو

 .فینو سره خبرو اترو ته کینياو په رسمي  ډول ومنل چې له مخالپه لومړۍ ځل اسالمي بنسټپالو غیر مستقیم  .ولري

 د ،له اوږدې الرې  پرته د پاکستان چې توانیدلي، په دې  پوري حکومتونه  ه بیا تر کابل برلین او ټن څخه ترګنواشد 

 وورستی په  .سره اړیکې ونیسي طالبانووالو  وسله منځګړي  مرکچانو څخه  د  وکړیو او پرته له شکمن خپلواستخباراتي

وی د د .څه وشي په اړه افغان طالب بندیانو  دې لکه د ګونتنامو په محبس  ک ،وشي اترې  جزیاتو باندې باید خبري

اوس داسي  .لپاره یومهم شرط ديدغه مسله د خبرو اترو  ،په اړه پریکړه وشيلیږدول وافغانستان ته  یا او خالصون

خوا س کې  د دوو کالونو څخه را په دې. دغه ارتباتي دفتر به دطالبانو په الچې دوی به قطر ته انتقال شي ،رل کیږيانګی

 . هم وټاکې برخلیک سرتیري  امریکایيیود 

. افغان دولت به په قطر کې د ټولو ن او جوت لرلید راڅرګندشوي نه دیکوم  اسا په اړه  تر اوسه د افغانستان د سولې 

موږ   ،وایي ،امنیت مشاور سپنتا دالیل راوړي. د کويڅخه په ډیر ځیر سره اړیکو او خبرو اترې څارنه له لري  

پلوماسي تر ییواځي  د المان ډدي  .ونه کړياترې  چې نور دولتونه زموږ به نامه خبري  ،غواړو د دې مخه ونیسو

 .د خپلو موخو لپاره نږدي ګني  ي یوحده پور

او مثبتې   شوني  بریالي  هغه مهالرواني هڅي چې د سولې  ،ديمامورین په دې اندبهرنیو چارو په دفتر کې  د المان د

د اسالم اباد سیاست په  طالبان ، چې د طالبانو مشرانو  د پاکستان له سیاسي ولکې څخه ځان وباسي او شيي للر ایلېپ

 .جګ  او جوت وساتي او دریځ  وړاندې خپل سیاسي  موقف

 

 مالعمرڅخه په ویره کې شويدپاکستان  

 اوږده تان پهد افغانس، چې البان مجبور نه ديل ط. وسله والومړنۍ ګام دیپه دغه الره کې قطر کې دفتر خالصول په 

  خپل د ژوند مهم پټانځایونه له السه ورکړي . کې پوله

 ل بیا یوځ او حراست   د پاکستاني مشرانو جسارت ې خپور شو،رسنیو ک په ډلیزوخبر اتي دفتر  ارتب دې د طالبانو کله چ

جزیاتو د چې  ،ورسید د قطر پالزمینې دوحې ته سره بیړه ډیره  پشه په  ې مشر احمد شجاعآې اس آ. د ویښ شوي دیرا

 .په اړه مالومات راټول کړي

یانمن  ایلې به د پاکستان  ګټي او انترس  زخبرو اترو پد .خبرو اترو د پیلیدو مخه ونیسي پاکستان غواړي په قطر کې د

 .او له ګواښ سره مخامخ کړي

مال  چې ،ه په لیکل شویو پاڼوکې اعالن وکړ. دبم وچادوویوکوچني کې  په قبایلی سیمه  په دې ورستیو کې مال عمر 

طالبان بڼسټ کیښود، دی  . مال عمر په نویموکالونو کې د افغانمشر دیلوی بر طالبانو  د ټولو  لراوپس له دې عمر 

 .وس د پاکستاني طالبانو مشر هم دیا

ورو د یو مهم فکتور په و کې  ور د پاکستان په کورني سیاستاوس  دې  ،فتوا سره خپلي  دد طالبانوله اسرار ډک مشر

خپل دوی  لکې اړوي  بور اځي خپل پام افغانستان ته یونه چې طالبان   ،پورې اړه لرياعالن د یوې بل  .وده کوي څیر 

 . يپه نښه کړ واړوي او ته هم پام ورستر ګاوندي 

 

 پای

 


