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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 

 

 ۱۱/۲۰/۰۲۱۰        سراج الحق ببرک زی ځدراڼ

  

 افغانستان کې سوله
 : توماس روتیګلیکوال ،ویبیاڼه تدڅ له دالمان 

 

 ډکه لوبه  او زور ازمیلو  له چلونو سره طالبانو 

د تر شالو او زور ازمی شخړو د ؟ اترو منځګړتوب وکړيسره د خبرو  د اسالمي بڼسټپالوباید  یا سعودي عربستان قطر 

 .ټاکې برخلیک  راتلونکېافغانستان   دڅوک چې  ،موخه دا ده. سیالي روانه  دهپټه  ستره واک پر سر 
  پخالینه د پولیسو سره پخوانې طالب  جنګیالې                                                                                                                   

 کوي

 دچې دوی  ،کې تایید کړه د جنوري په  میاشت طالبانوکلنه چې  : له برلین

امي د افغانستان ولسمشر  ذک .کې یو دفتر پرانیزي په هیوادقطر 

خبره تینګ په دغه  لسمشر دې چې و ورسته تر . ونه  ښیيغبرګون

خبرې اترې او اړیکې  ټولي سره ونکوونکو څوالو پاه د وسل ،ودریدلو

خوا  ل د دهپه هیواد کې   ،وي سولیز حل موخه یې د سیاسي  کړکیچ چې 

دا ډاډ  ته هم تل . متحده ایاالتو ده ترسره شي باید او د ده په مشري  

                                                                                   به ني خبرې کړکیچد سولې شي او و ي به چې همداس رکاوه و

له الرې  خبر  ورځپانې دیوار بیا  دی  ، ولسمشر د انتظار خالفد . په سرمشري ،، تر سره کیږيحکومت  ،،د افغان 

 . وغوښتکابل ته ور له اماراتو څخه   خلیچد سره خپل سفیر  سه او تلوار په ډیر غو شو، ده 

د په خپله  ر څو دی ، تهڅه ،، وکړي يالر یوي بلي د،،به  چې دی سي سره په یوه مرکه کې وویل ، ولسمشر له بي بي

کې مخکې له دې  په څو اوونیو دا هڅې باید ،وایي دی .طالبانو سره خبرو اترو ته کینېسعودي عربستان په مرسته  د

 .وینا دا بهیر به لږ څه وخت ونیسيپه بله  .تر سره شي ،شيپرانستل   له خوا په قطر کې دفتر د طالبانو چې 

  .خوا په دې برخه کې څه ویل شوي ديد سعودي او نه د طالبانو له  تر اوسه نه

چې په سعودي کې دافغان حکومت او طالبانو ترمنځ  ،اوس خبر خپرو شوي په مهال ني  لیکنې د ژباړدهمد): ژباړڼ  

                                                                                                                                                                                                                                     .(له احتیاطه کار اخلياحتمالي خبرو کې سعودي دافغانستان د سولې په او  دي له خوا رد شوي  طالبانو خبرې د

رژیم سره  خبرو ته نه  ګوډاګي کابل کې ،، خالف،چې طالبان د خپل پخواني سیاسي  دریځ  تر زیري ويدا به یو سولي 

 ،، په شا شي .  کیني

اړیکې لري ترینګلي  سره قطر  هیواد  يکوشني ګاونډخپل  هیواد له ،چې د غه سعودي  له الري  هڅه کوي دکرزي 

وړ الندي راغلي، یو زواک  تر ولکې  د  ټولواک عبدهللا دکال څخه له کلنه  ۰۲۲۲د سعودي عربستان  ګټه پورته کړي . 

ملګري هیواد د لویدیځ او  بیا نسبتآ لبیراله هیواد قطر  د . د سعودي په پرتله يوي کلد لودیدیځ  ضد سیاست پپال او دود 

د متحده ایاالتو  لیاتو کې برخه واخیستله .عمپوڅې  د لیبیا هیواد په قطر  د بیلګې په ډول . په څیر را څرګندیږي

 .  نه دي امریکایان  ویده

، چې د طالبانو یو ید کړيد طالبانو یو ویاند تاید طالبانو یو پخواني وزیر نن د کرزی د سولې عالي شورا غړي  او   

  غااطیب  سکرتر د پخواني کابیني مشرد عمر کې د مال محم په دغه استازي ډله  مخکښ هیات قطر ته رسیدلي دی .

ناسته کې ګدون درلود. دغي پټه لیدنه او قطر لخوا په یوه ـ کال له پیل څخه د المان   ۰۲۱۲د غا طیب ا  ګدون لري .

 رانیستلو .ته پ طالبانوکانال   متحده ایاالتوداستي ن

 

  پریکړه کیږي  ؟ څه ډول به په اړه  بندیانو د 

  ، دغي خبرو اتروویل کیږي طالبانو  له خولې . د پخوانیوپه  اړه رواني ديد تبادلې یانو اوس مهال بیا نوي خبري د بند 

کې ناست دي د خالصون په زندان  موانانتاګود اوس و چې  دوی د خپلو پنځو ملګرطالبانو ډ یر پرمختګ هم کړي دی .

یو امریکایي سرتیري او دوه  .خالصون غوښتنه کړي دهد طالبانو څخه د خپلو دریو وګړو امریکایاناو تنه کړي ده غوښ

ساتل  تان کې. درې واړه امریکایان  په شمالي وزیرسوي امریکایي  ملکي مرستندویان ديپه پاکستان کې یرغمل نیول ش

تل د طالبان په منځ کې خپلواکه عمل کړي   شبکي دغي . اني د شبکې  له  خوا کنټرول کیږيد حقدغه سیمه  اوکیږي 

 . کنه غزولي شي عمر خپله اغیزه په دغه ډله باندې  پوهیږي، چې مالو غواړي دی . له همدي الري  واشګنټن  



  

 

 

 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

نشي، دوی باید په قطر  ، دغه پنځ طالب بندیان باید خوشي وایې ځیني  .ه ديفکرونه شتپه اړه ډول ډول  یانود طالب بند

جرګه کې د جمهوري د امریکا په مشرانوکې په واشګنټن  چې تر دې ستره پوښتنه دا ده ،کې نظربندوساتل شي . 

 .کنه دغه پریکړه تصویب شي  به اکثریت  له خوا  کو د لوی غوښتون

 د لتیا او  د متحده ایاالتو ــــ پاکستان تر منځنګیرمت    تیانو ــ  افغان حکو، باید د قطر ومخکې له دې چې خوشبینه ووس

ړي استازي مارک . اسالم اباد څوموده مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره  د متحده ایاالتو ځانګل شيجړي ویستکړکیچ 

 .سمن  ته د سفر اجازه ور نه کړهګرو

 په قطر کې د فتر د دوی بیل کړي او رسمآ ومني القاعدي څخه ځان  اړي چې دغورسمآ  طالبانو څخه واشګنټن د

د دفتر څخه  اره بهلپ السته راولړلو ه راټولوي او د خپلو سیاسي ګټو دوی به دلته مالي مرستي ن ،نه دی اسفارت  په ماند

 . ناوړه ګټه نه اخلي

دوی به  رسمآ  ،خوا په قطر کې دفتر پرانیستل  شيدطالبانو له چې  توګه کله په  څرګنده  ،دهبې مانا خبره دا ورستي 

پر بنسټ د مالوماتو تدڅ ،،  انې ویبپ،، دي. د هميندل ښوپیژ یر په څګوندسیاسي د یو  یا  او  چ یوه غاړهیدسیاسي کړک

 . ځوړنده  ويبه دافغانستان اسالمي امارت  لوحه ه په درواز دفتر د  چې د دوی  ،نلطالبانو پر ګورسمن وم
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