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  نظرمحمد مطمئن: ليکوال او شــناند

  ٢٠١۵ اپريل ٠۴
 

 !مارچ تٻر شو، سوله ال ھم د مرغۍ پۍ دي
  

په تٻر سپټمبر کې واک ته د غني له رسٻدو وروسته د ډسمبر پر شپاړسمه پٻښور کې پاکستاني طالبانو پر يوه 

دلته په کابل ګردو ګومان وکړ چې د پاکستان سياست بدل شو او سوله راغله؛ البته د دوی په . ونځي يرغل وکړښو

د مارچ مياشت تيره شوه، د ولسمشر د کار له پٻله . باور يوازې پاکستان کوالی شي افغانستان ته سوله راوړي

و شکيلو ھيوادونو او خواوو کړي وي، يوه  مياشتي تيري شوې، د سولې اړوند ژمنې چې ولسمشر ا۶دادي نږدې 

  .يې ھم پوره نه شوه

  

 !ساری فشار راوړ پاکستان پر طالبانو کم

 کلونو کې يې ساری کم ليدل شوی و، البته ١٣پاکستان خپل ټول فشار پر طالبانو وکاروه، دومره فشار چې په تيرو 

ً بايد له افغان حکومت سياسي فشار، تر دې چې پاکستان طالب مشرانو ته پنځه ورځې مھل ت ورکړی و چې حتما

  !سره به مخ شي» بدو عواقبو« سره د سولې خبرو ته کښينې او که چمتو نه شي له

نږدې درې اوونۍ مخکې د طالبانو رھبري شورا بيا ھم ناسته درلوده او په مطلق اکثريت يې پريکړه وکړه چې د 

کستان دغه خبره به په ھيڅ ډول ونه مني چې د فشار په نتيجه پاکستان له خوا ھر ډول فشارونه به زغمي، خو د پا

  .کې له افغان حکومت سره  د سولې خبرو ته کښيني

د طالبانو رھبري شورا دا پريکړه ھم کړې چې د افغانستان اړوند مسايلو کې به د خپلواکۍ په ساتلو سره 

له امله د ھغوئ غوښتنو ته تسليم شي، اجازه ورنه کړي چې د سياسي، روحي، زور او نظامي فشار » ھيچاته«

  .بلکې ھر ډول د افغانستان مسايلو اړوند پريکړه به په خپله خوښه او په خپلواکه ډول کوي

دا خبره ھم ډٻره اړينه ده چې ډٻری طالب مشران اوس د افغانستان او پاکستان په سرحدي سيمو کې خوندي ځايونه 

ھم پراخې سيمې تر خپلې ولکې الندې لري چې کوالی شي په کې له لري او دا ډول د افغانستان په داخل کې 

اوسنيو حاالتو ته په کتو سره پاکستان ھغه توان او متره نه لري چې . حکومتي ګواښونو لرې خوندی ژوند وکړي

و تٻرو ديارلسو کلونو دا فرضيه څ. پر طالبانو فشار راوړي او په پايله کې يې ګډ حکومت سره ناستې ته اړباسي

د پخواني ولسمشر حامد کرزي په واکمنۍ کې ھم کله چې به د دواړو ھٻوادونو ترمنځ . څو ځلې غلطه ثابته کړه
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سفرونه زيات شول، دا فرضيه به بيا مطرح وه چې که پاکستان طالبان د سولې خبرو ته اړباسي؛ خو دا فرضيه 

  . چې دومره غلطه ثابته شوه، نور ښايي باور پرې ونه شي

  

  ! يد دغسې کړي وایغني با

ولسمشر غني د امريکا کانګرس ته په خبرو کې دومره مخکې والړ چې ممکن  شل کلونه وروسته ھم موږ افغانان 

ھمدغه ځای ونه رسيږو، او ممکن شل کاله وروسته ھم ھمدغه ډول يو حالت امريکايان په افغانستان کې ونه 

  .ويني

س کې د ګډ حکومت اجرائيه رئيس ته د خبرو زمينه برابره شوې وای، داھم د يادونې ده که چيرته د امريکا کانګر

  . ممکن ھغه له غني څخه ھم د امريکا عسکرو په ستاينو او صفتونو کې مخکې تللی وای

کله چې تره کی د کودتا له الري واک ته ورسيد، ھغه به روسانو ته ويل چې موږ تر پولنډ، ھنګري او 

 کلونو کې ونه توانيدل چې کمونسټې قوانين په خلکو عملي کړي ٧٠و، ھغوئ په چکسولواکيا دوه مرحلې مخکې ي

  .لومړی مو د ځمکې د وٻش اصالحات دادی په خلکو عملي کړل. موږ يې عملي کول له پٻله شروع کړل

د ولسمشر اشرف غني ټولې خبرې  امريکايې سياستوالو او چارواکو ته  سمې او په ځای خبرې وي، ھمداسي بايد 

ني کړي وای، د غني خبري تر ډيره تشريفاتي وي، بې نظيره تشريفات او مننه، ولي امريکايان عادي خلک نه غ

  .دي، ھغه انتظار دي چې د ګډ حکومت د مشرانو له خوا دغه خوږې او تشويقي خبري په عمل کې وويني

ته جواب ولري چې په امريکايان د ده په خبرو له دي امله ھم راضي ښکاري چې اوس به ھغوئ خپل ملت 

افغانستان کې داسي حکومت راغلي چې د امريکايانو صفت کوی، د امريکايي سرتيرو وژنه او د ھغوئ زخمې 

  .کٻدل دا ډول د امريکايي ملت ټکسونه بې ځايه نه دي تللي

امريکا د ولسمشر غني وکوالی شول چې  امريکا ته په خپل سفر سره د راتلونکو دوو کلونو له پاره خپل واک د 

ولي په کور دننه او ارګ کې دننه مخالفتونه ورته الھم غټ ګواښ دی،   پخوا فکر . مالتړ له امله ګرنټي کړي

  .کيدي چې ګډ حکومت به ډير ژر د خپلمنځې اختالفونو له امله ړنګ شي

  

  ستونزه چا سره ده؟

لب سره ده، معلوميږي چې غني ولسمشر غني وويل چې زموږ  ستونزه له پاکستان او په دوٻم قدم کې له طا

غواړي له پاکستان سره ھغه مھمه ستونزه چې د ډيورنډ يوطرفه کول دي، ھمدې ته يې اشاره او په دي به خبرو 

  .ته تيار وي

دا ډول غني غواړي چې پاکستان سره تر اخر حده پورې مخکې والړ شي، تر څو پاکستان مخامخ ديوال ته 

سي او يا خو ومني چې رښتونی نه دی، نو په دواړو حالتونو کې به غني د ودروي چې يا خو ورسره الره يو

  .امريکا او نړيوالې ټولنې توجه ځانته جلب کړي

که چيرته پاکستان او افغان حکومت توافق ته ورسيږي، بيا به پاکستان طالبانو ته ووايې چې نور په پاکستان کې د 

  . ھڅه به وکړې چې طالبان له ګډ حکومت سره خبرو ته تشويق کړيدوی له پاره د اوسيدو توان او توافق نه لري،

د پاکستان اړوند تګالره باندي امريکا ډير زيات تاثير لري، امريکا انتظار کوي چې د ګډ حکومت مشران عمل کې 

  .څه وکړي، ځکه ھغوئ خپل ستراتيژيک ملګري پاکستان په ھيڅ ډول له السه نه ورکوي
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ٻمه کې د يو نفوذي ھيواد په توګه قايل دی، دا ډول سعودي عربستان ھم په سٻمه کې د امريکا پاکستان ته په س

  .پاکستان نفوذ غواړي، نو په دغسي حالت کې به غني ته مشکله وي چې پر پاکستان خپلې غوښتنې ومني

  

  پاکستان خپلې موخې ترالسه کړې

کستان له غني سره د سولې پروسې تر نوم الندي پاکستان به په امريکا کې د غني په ځينو خبرو ناخوښ وي، او پا

  :فکر کوم خپل ځني مھم اھداف ترالسه کړل

دا چې طالبانو د کورنۍ جګړې د مخنيوي له پاره د امريکا او بين االفغاني تفاھم او مذاکراتو له پاره تګالره -١

عوه کوي چې طالبان به جوړه کړي وه، ھغوئ غوښتل چې د افغانستان جګړه پای ومومي، اوس چې پاکستان د

دوی خبرو ته کينوی، فکر کيږي طالبان به نور د خبرو ميز ته کښې نه ني، ځکه اوس که طالبان په خپله خوښه 

ھم بين االفغاني تفاھم غواړي، خو عام ولس او نړيوال به وايې چې پاکستان دا کار وکړ، او دا خبره به ھم کيږي 

  څې دي؛چې طالبان په رښيتا د پاکستان السپو

ھغه اعتماد او باور چې د کرزي د حکومت پر مھال له ھند سره جوړ شوې ؤ، ھغه ھم د غني د سولې د : دوٻم

  پروسي له امله زيانمن شو، بيا به ھند پر افغان او ځانګړې ډول پښتنو مشرانو باور ونه کړي؛

آسيا او ځينو نورو ھيوادونو اسالمپال وسلوال چې په وزيرستان او د پاکستان سرحدونو کې ميشت د منځنۍ : درٻم

  .ؤ ھغوئ د ګډ حکومت او پاکستان د سولې مذاکراتو او تګ راتګ په مھال افغانستان ته را واوښتل

ه اوس د سعودي خوا پرته له شکه چې پر يمن د سعودي او متحدينو حمله يې د افغانستان په ګټه ده، پاکستان ب

دا ډول دا ھم ممکن ده چې پاکستان له سعودي سره په دغه . نيسي، ايران او امريکا به پر پاکستان بې باوره کيږي

بيا به د سعودي اعتبار ھم پري کم شي، او که د زړه له کومي . ياده جګړه کې په رښتوني او قوي ډول ونه دريږي

  .سره به ستونزه پيداکړيورسره ودريږي نو د امريکا او ايران 

دا چې په عراق کې د امريکايې پوځيانو له وتلو وروسته حالت ډير خراب شو، يو عامل داھم کيدای شي چې 

  .امريکا له افغانستان څخه د خپلو پوځيانو په ايستلو کې زړه نازړه دی

مله به ھم امريکا غواړي چې په بل لورته ته په اوکراين او سوريه کې د امريکا او روسيې ستونزه ده، له ھمدې ا

  .افغانستان کې خپل پوځيان وساتي

د ايران او امريکا د اټومې وسلو پر سر خبرو ھم دادی مشروط نتيجه ورکړه، بل لورته سعودی ھم د اټومې وسلو 

  جوړولو خبرداري ورکړي

ان وي، سوله نه کيږي، پورته خبرو ته په نظر کې نيولو سره سړی ويالی شي چې په افغانستان کې به جنګ رو

دوه کلونه چې تر کومه اوباما په واک کې وي، ارګ به د غني له پاره خوندي ځای وي، د اردو او پوليسو معاش 

او مصارف به په نورمال ډول تر دوو کلونو د غني حکومت ته ورکول کيږي، د واليتونو مرکزونه ممکن سقوط 

  .ونه کړي

ان امنيتي ځواکونو ونه شوای کوالی چې طالبان له دانګام څخه په شا کړي، د دانګام جګړه يو ښه مثال دی، افغ

  .کله چې د امريکا ھوايي ځواک کومک ورته ورسيدي، طالبان يې په شا کړل

  

  د پاکستان او ګډ حکومت سره د امريکا تګالره الھم سوال دی؟
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نستان پر مسئله د نظر اختالف شتون اوس اوس داخبري کيږ ي چې د آی ايس آی او پاکستاني پوځ تر منځ د افغا

لري، په الھور کې د عيسويانو پر کليسا بريد، او ممکن ھمداسي نور بريدونه ھم وشي، نښې نښاني داسي دي چې 

  .ممکن پاکستان له غني سره تر پايه د پوځ ژمنه شوې خبرو او تګالري ته وفاداره پاتې نه شي

ې امريکا به له پاکستان سره خبره سمه او خالصه کړي، خو چې ونه کرزي ھم ورته کار وکړ، ھمدا ھيله يې وه چ

  .شو، بيا نو کرزي د امريکا خالف ھم خبرې پٻل کړي

اشرف غني د  کرزي په ډول نه دی، کومې وعدې چې راحيل شريف او آی اس ای ورسره کړي، په  راولپنډۍ 

دی، غني ورته له ډيرو شيانو تيريږي، ډيورنډ کې يې  دوه په دوه خبري  وکړي، که پاکستان پر خپلو ژمنو ودري

  .  او ھندوستان ھم ورته مھم نه دي

تازه معلومات ښيي چې پاکستان غني ته وړانديز کړي چې د افغانستان په ھره قول اردو کې پاکستانې جنراالنو ته 

علوميږې چې پاکستان د دې  افغانستان ګډو عملياتود تنظيم او انسجام له پاره ځاي ورکول شي، داسي م–د پاکستان 

. له پاره خپل شرايط درنوي چې نور غواړې د سولې په نوم له پروسې وتلو له پاره بھانې او غوښتنې غټې کړي

چې افغانستان به بيا دغه ډول غوښتنې نه مني، او پاکستان به ووايې چې تاسي زموږ غوښتنې نه منئ نو موږ ھم 

  .طالبان نه شو کينوالی

  . پاکستان ولسمشر غني ته وعده ورکوي چې طالبانو به خبرو ته کينوي، مګر وخت ته اړتيا شتهتر اوسه الھم

غني امريکا ته وايې بي له تاسو افغانستان نه کيږي، که پاکستان خپلې پخواني پاليسي ته دوام ورکوي، غنی 

  . مطمئن کړی کلونو ارګ څوک ورنه نه شي نيولي امريکا ٢ورسره ټکر کوي، دی مطمئن دی چې تر 

  .که پاکستان پوه شي چې امريکا لوبه کې ګډ شو، لوبه يو ډول او که افغانان وي بل ډول لوبه کوي

  .سوله مشکل ده، تريخ واقعيت دی، د کال، دوو  خبره  نه ده، دلته به جګړه روانه وي

 سولې پروګرام ته که د ګډ حکومت مشران وتوانيږې چې په دولتي نظام کې اصالحات راولي، ممکن امريکا د

  .زړه ښه کړي، بيا به له طالب او پاکستان څخه ھم غوښتنه وکړي چې له افغانستان څخه عراق مه جوړوئ

که ګډ حکومت ونه شي کوالی چې مثبت بدلون راولي بيا به ھمدې حکومت ته امريکا وايې چې تاسي او طالب 

  .زي د حکومت پر مھال چې يې ويللکه د کر. خپل منځ کې ښه سره پوھيږئ، موږ مداخله نه کوو

ډيری شنونکي په دي نظر دي چې غني به ونه شي کوالی چې له امريکا سره کړي وعدي پرځای او ھغه خبرې 

  .چې يې کړي ھغوئ ته به د عمل جامه ور واغوندي

او ھمدا اوس د ټاکنو د اصالحاتو کمٻسيون د مشرې شکريې بارکزۍ او د دغه کميسون د غړو پر سر د غني 

  .عبدهللا جنجال دی

دا ډول له سعودي عربستان څخه د غني د مالتړ اعالن او د عبدهللا مخالفت ھغه څه دي چې د نظر اختالف او 

  .خپلمنځي ستونزه د ارګ دننه شتون لري

د ترکي او امين کمونسټ پلوه حکومتونو د اختالفاتو پر مھال ھم روسان په افغانستان کي ؤ، خو ھغوئ کامياب نه 

شول چې د دوی خپلمنځي اختالفات ختم کړي، اوس ھم امريکا ممکن د ګډ حکومت خپلمنځي اختالفات له منځه 

دا احتمال ھم ډٻر لرې نه شو ګڼالی چې امريکا به خپله ھم نه غواړي د ګډ حکومت د دواړو . يوړالی نه شي

  . مشرانو ترمنځ النجه راکمه کړي

ړ دي، ھيڅ نشته،  د نويو ټاکل شوې واليانو غوغا واوريدل شوه چې په  مياشتي کيږي، حکومت په ټپه وال۶نږدې 

  .واليتونو کې د خپلمنځې اختالفاتو او په حکومت کې د دخالت له امله کار نه شي کوالی
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دګډ حکومت مشرانو  ھر ھغه څه چې امريکايان پري  خوشالٻدل، دوی يو ګام مخکې تلل لکه خلقيانو او پرچميانو 

  .  د خوشالي له پاره ورته کارونه کړي ووچې د روسانو

په سياسي لحاظ د غني او عبدهللا سفر السته راوړنه درلودله، دا چې دا ټولې امنيتي، سمه ييزې او نړيوالي 

داخبري يې د دي له پاره وي چې . ستونزې وجود لري ، دا جګړه يواځي زموږ نه ده، نړۍ او سٻمې ته ګواښ دی

  .التړ ترالسه کړيد امريکا او نړيوالو م

  

  ...پای بيا ھم جګړه

  . ولسمشر غني دواړه الري په بشپړ ډول سره کاروي،  جنګ  او  د ده له نظره د سولې عملي ھڅې

  . د پاکستان په اړه يې شکونه او ھيلې ښودلي، وايي يا به دواړه المبو وھو او يا به دواړه غرقٻږو

جګړه به د ھيواد شمال لورته غزول کيږي، د سولې تش په نامه خالصه دا چې ھيواد به په جګړه کې پاتې وي، 

ھڅې به ھمداسي دوام لري، او خبره به وچ زور ته دريږي، وخت به وښيي چې کوم لوری وړونکي کيږي، 

امريکا به د اوسني حکومت مالتړ کوي، او روسان ممکن په غير مستقيم ډول په درٻم الس د طالبانو د دريځ او 

  .ړ په سيمه ييز ډول وکړيموقف نه مالت

  

 

 


