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  نظر محمد مطمئن -  ليــکوال او شــناند

  ٢٠١۵ می ٠۶
 

  پګواش غونډه؛ په زور ازموينې د ډيپلوماسي بريا
  مخينه

ونه په دې موخه جوړيږي چې د مخالفو جھتونو ترمنځ د د پګواش کانفرانس په دوحه کې  او ديته ورته کانفرانس

  .دښمنۍ فاصلې کمې او خپلمنځي اختالفات او نظرونه د نورو په وړاندي ووايې

 ز کال کې او له ھغه ٢٠١٢له دي مخکې ھمدا ډول کانفرانس د جاپان د کيوټو ښار په دوشيشا پوھنتون کې په 

 مخکنيو کانفرانسونه ښه نتٻجه درلودله، د طالبانو، اسالمي حزب، او وروسته ورته کانفرنس په فرانسه کې جوړ شو،

افغان بٻالبٻلو ډلو استازو پکې ګډون کړی و، ھڅه کٻدله ؛ طالبانو او افغان سياستوالو غوښتل چې دغه ډول 

ول کانفرانسونه دوام پيداکړي، ولي دھغه وخت افغان حکومت يې مخه ډب کړه، او په ترکمنستان کې يې ددغه ډ

کانفرانسونو په لړ کې پالن شوې کانفرانس کې خپلو استازو ته د ګډون اجازه ورنه کړه، ھمھغه و چې د کانفرانسونو 

  .لړۍ ودريدله، او د ترکمنستان کانفرانس سبوتاژ شو

په وروستيو وختونو کې پالن و چې په مليزيا کې کانفرانس جوړ او طالبانو ھم د ګډون ژمنه کړي وه، کله چې 

شرف غني په مشري نوی حکومت راغی او له امريکا سره يې امنيتې تړون السليک کړ، دھغه کانفرانس مخه دا

  .ونيول شوه 

په کابل کې د جاپان سفارت له خوا ھڅه روانه وه چې د خپلواکو افغانانو کانفرانس چې داسي کسان پکې ګډون وکړي 

، مګر د پاکستان سره د اشرف غني نږدې اړيکې او د سولې چې  د دولت او طالبانو دواړو لورو سره مشکل ونه لري

  .غولونکي لوبې دغه کانفرانس ھم وځنډاو

  

  پګواش، ملګري ملتونه او طالبان

پګواش چې د امريکا او کاناډا ھيوادونو مالتړ يې له ځان سره درلود، د افغان حکومت تر تاثير الندي يې مشرتابه  

امه ورکړه، که چيرته پګواش ھم د افغان حکومت دخالت منلی وای، ممکن چې رانغی ، خپلو پرمختګونو ته يې اد

  .ھمدا کانفرانس ھم په دوحه کې نه وای جوړ شوی

درې مياشتې مخکې د روان کال په لومړۍ مياشت کې پګواش وتوانيدی چې د ملګرو ملتونو د الري له طالبانو سره 

  .بانو د ګډون   ژمنه ترالسه کړياړيکه ونيسي او ددغه ډول کانفرانس په اړه د طال

 زکال کې ورته کانفرانس درلود، چې په ھغه کانفرانس کې د ٢٠١٢له دي مخکې ھم پګواش په دوبۍ کې په 

مالمعتصم آغا جان ملګرو د طالبانو په نوم ګډون کړی و، نتيجه ځکه ورنه کړه چې پګواش د قطر د طالبانو سره 
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 طالبانو نه غوښتل مخامخ له پګواش سره خبرې وکړي او يو ډول ګيله من و، اړيکه نه وه نيولي، ھمدا المل و چې

مګر د ملګرو ملتونو په وساطت سره طالبانو له پګواش ادارې سره ومنله چې په کانفرانس کې به ګډون وکړي، داچې 

 د ملګرو ملتونو رول طالبان په بٻالبٻلو برخو کې د ملګرو ملتونو له استازو سره په اړيکه کې دي، نوځکه خو پګواش

  .او مرسته وغوښته

طالبان وايې چې غواړو خپل  نظريات تر نړيوالو د بٻالبٻلو الرو ورسو، له ھمدې امله دغه ډول کانفرانسونو کې د 

 ز کال کې پګواش ددې پرځای چې د طالبانو په نوم نور خلک دعوت کړي د ٢٠١٢ګډون کوم ممانعت نه لرو، که په 

و سره په قطر کې اړٻکه نيوالی وای، ممکن په ھغه کانفرنس کې يې ھم د شرايطو په لرلو سره ګډن طالبانو له استاز

  .کړی وای

داچې پګواش تٻر ځل تٻروتنه کړي وه ، نو ځکه يې  داځل د ملګرو ملتونو څخه په کانفرنس کې د طالبانو د ګډون 

  .اش مشرانو په پام کې ونيوليمرسته غوښتې وه، ھمدا المل و چې د طالبانو ډيری غوښتنې د پګو

  

  ولي پګواش کانفرانس  په قطر کې؟

د دغو درٻيو الملونو له امله دا غونډه په . دا وار داسې پتٻيل شوې وه چې پګواش کانفرانس په ترکيه کې جوړ شي

  :ترکيه کې جوړه نه شوه

  په تور لٻسټ کې ديلومړي دا چې د طالبانو د ډٻری غړو نومونه ال ھم د امريکا او ملګرو ملتونو.  

 دوٻم دا چې طالبانو غوښتل قطر ته يو ډول امتياز ورکړل شي . 

 او ھغه .  او درٻيم داچې طالبانو غوښتل دغه تور چې دوی د پاکستان تر تاثير الندې دي، لري کړي

ر عکس ترکيه له پاکستان سره بداسې چې قطر له پاکستان سره ښې او نږدې اړيکې نه لري؛ 

د ھمدې تور څخه د ځان ساتلو په موخه يې دٻته ترجٻح ورکړه چې کانفرانس . لرينږدې اړيکې 

 .په دوحه کې جوړ شي

کانفرانس ته تر . طالبانو بله غوښتنه چې پګواش ومنله ھغه په کانفرانس کې په ځينو نومونو باندي د طالبانو توافق و

معنا دا چې ھلته ھٻچا . مت استازيتوب نه شو کوالیډٻره داسې کسان له کابل څخه تللي وو چې عمال يې د افغان حکو

بل لور ته بيا طالبانو د مال شٻر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو په . د ګډ حکومت رسمي استازيتوب نه کاوه

  . استازيتوب په کانفرانس کې ګډون وکړ

ازٻتوب ھٻچا ګډون نه دی کړی؛ بلکې ھمدا ډول افغان حکومت ھم وار وار وويل چې د حکومت او سولې شورا په است

  .په خپلواک ډول افغانانو په کې برخه اخيستې

داسي راپورنه . د معلومات له مخې د طالبانو دغه غوښتنه او د پګواش له خوا ھوکړه د ګډ حکومت له پاره ننګونه وه

رواکو ته اجازه ورنه کړي، ھم شته چې په لومړي ځل افغان حکومت وغوښتل چې په کانفرانس کې د ګډون له پاره چا

او له کابل څخه ھغه کسان چې په حکومت کې دنده لري او يا د سولې شورا کې دنده لري اجازه ورنه کړي؛ ولي د 

 پګواش د امريکا او کاناډا او ملګرو ملتونو مالتړ له ځان سره -لکه چې مخکې مو وويل-بٻالبٻلو الملونو له مخې 

چې په کانفرانس کې له کابل څخه تلونکو افغانانو مخنيوی ونه کړي او خپلې اړيکې د افغان حکومت مجبور و . درلود

  .پخواني ولسمشر په ډول له يادو ادارو او ھٻوادونو سره خرابې نه کړي

يوه مھمه خبره دا ھم ده چې دغه ډول نړيوال کانفرانسونه پرته د امريکا له خوښې نه جوړٻږي؛ ځکه ګډ حکومت 

  . لفت يې ونه کړيمجبور وو چې مخا
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  دولسمشر نارضايتي او مجبوريت

ويل کيږې چې ولسمشر غني په دوحه کې د کانفرانس له جوړيدو، او ھلته د افغانانو ګډون په خپلو اک ډول په داسي 

حال کې چې د افغان حکومت په استازيتوب به چاته اجازه نه ورکول کيږي ډير په غصه کړی و، ولي د مجبوريتونو 

 يې د دغه کانفرانس مخه ونه نيوله، او ځينې راپورونه دادي چې ولسمشر غني په قطر ھيواد کې د پګواش له امله

کانفرانس پر ځای په ترکيه کې ددي کانفرانس د جوړيدو پلوی و،   ځينې څيړونکي په دي باور دي چې کيدای شي په 

  .جوړښت مخنيوي په بٻالبٻلو پلمو سره وشيراتلونکې کې د پخواني ولسمشر کرزي په څير ددغسي کانفرانسونو د 

ځينې شنونکې په دي نظر ھم دي چې د ګډ حکومت په اجنډا کې ممکن د رښتونې سولې له پاره کومه تګالره نه وي، 

  .او دغه ډول کانفرانسونه رښتونې سولې ته الره ھوارولی شي

لٻسټ، په ډٻر لوی بدلون سره د طالبانو له داسي راپورونه ھم ورکول شوي چې د پګواش لومړۍ اجنډا او د نومونو 

خوښۍ سره سم ھغه وخت بيا ځل ترتيب شو کله چې د ملګرو ملتونو په غوښتنه طالبانو د پګواش کانفرانس کې ګډون 

  .ومنی

دپګواش کانفرانس په لومړني لٻسټ کې د پخواني ولسمشر کرزي د نوم سربٻره د ځينو پخوانيو لوړ پوړو او ځينو 

ړپوړو چارواکو نومونه، دغه راز د سولې عالي شورا سرپرست عبدالحکيم مجاھد او د سولې شورا د دار اوسنيو لو

  .النشاء مشر معصوم ستانکزي نومونه ھم موجود و

د ګډ حکومت له خوا دا غوښتنه ھم د پګواش له خوا د طالبانو په اشاره ونه منل شوه چې ددوی په استازيتوب يو نفر 

  رسمي ګډون وکړی

ورته ټکو ته په کتو سره داسې ښکاري چې طالبانو له دغه کانفرانس څخه زياته ګټه پورته کړه او يو ډول ديپلوماتيکه پ

دغه راز دوی له دې الرې د سولې ھغه ګنګوسي چې ګواکې پاکستان به طالبان اړ کړي چې له . بريا يې تر السه کړه

له الرې رد شوې او د سولې د خبرو له پاره يې خپل شرايط ھم افغان حکومت سره خبرو ته کٻني، د دغه کانفرس 

  .وړاندې کړل

  

  د سولې اړوند د طالبانو غوښتنې

د سولې د خبرو له پاره دطالبانو شرايط تر ټولو مھم يې داو چې د بھرنيانو شتون په افغانستان کې د سولې په مخ کې 

کې، او د طالب مشرانو پر سر د جايزو اعالن ھم ھغه څه دي خنډ دی، دا ډول د طالبانو دمشرانو نومونه په تورلسټ 

  .چې د سولې له پاره خنډ دي

طالبانو د رښتونې سولې له پاره ږغ کړي چې د اسي کسان بايد د سولې ھڅې پرمخ يوسي چې پر سوله باور ولري، 

  .او پر خپل ھيواد او ولس مين خلک وي، د ولس او ھيواد ګټې تر ھرڅه پورته وګڼي

بانو داھم ويلې چې د سولې د ناسمو ھڅوپه لړ کې داھم ده چې ددي پرځای چې طالبانو ته مراجعه وشي له ګاونډيو طال

  .او ھمدا ناکامه تجربه ده چې ھرځل سوله سبوتاژ کيږي. ھيوادونو سره د سولې د خبرو وړانديز شوې

ڼلي تر څو وکوالی شي له ھمدې الري له طالبانو په خپلو خبرو کې د دوی له پاره د رسمي دفتر شتون ھم اړين ګ

  .نړيوالو سره پرته له خنډ او ځنډ څخه اړيکې ولري

ھمدا ډول طالبانو د يو داسي اساسي قانون چې اسالمی اصول، ملي ګټې ، د مذھب او کلتور په نظر کې نيولو سره 

څرګند کړي چې د اسالمي جوړ شي يادونه کړي، او له دي سره يې جوخت د ښځو د حقونو په اړه ھم خپل نظر 

  .اصولو او افغاني کلتور په نظر کې نيولو سره ښځې د تعليم، کار او فعاليت حق لري
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داھغه څه و چې طالبانو په اساني سره تر خپلو مخالفينو او د نړيوالو تر غوږونو نه شوای رسوالی، ولي د پګواش 

 وړانديزونه خپلو سياسي مخالفينو او نړيوالو ته کانفرانس د الري وتوانيدل چې خپل نظريات او د سولې اړوند

  .ورسوي

  

   برخه وال او بلل شوي کسان

پاکستان په ډير جديت سره غوښتل چې ھمدغه کانفرانس کې ددوی له خوا ھم څوک ګډون وکړي، د رستم شاه مومند 

 ياديدل، ولي په کانفرانس کې او زايد نومونه وړانديز شوې و، له دي سره سره د اسد دراني او شجاع پاچا نومونه ھم

  .يې د ګډون غوښتنه ونه منل شوه

قطر  ھيواد  او د په ټوله کې خليجې عرب ھيوادونه اوس د يمن د جګړې پر سر له پاکستان سره فاصله نيولي ده، په 

ه ثابته قطر کې کانفرانس جوړيدل او قطر ته دغه امتياز ورکول طالبانو به غوښتل چې نړيوالو او افغان حکومت ت

  .کړي چې دوی ھر ډول سياسي او نظامي پريکړې په خپلواک ډول سره کوي

د اسالمي حزب څخه داسي کسان انتخاب شوې و چې ھغوی ځينو يې پخوا ھم له طالبانو  سره ليدلي و، په دغو 

 ميلمستياو کې نومونو کې ھم له ورايه د طالبانو رول معلوميږي، غيرت بھير دطالبانو سره په جاپان کې يوځای په

ګډون درلود، دا ډول قطب الدين ھالل نږدې دوه کلونه وړاندې څوځله په عربي ھيوادونو کې له طالبانو سره مخامخ 

  .ليدنې درلودلي

د پګواش د دوحه په کانفرانس کې د سويډن سفير ته ھم بلنه ورکول شوې وه، دا ډول د روسيې سفارت استازی  ھم 

  .نيل او يو بل تن ھم پکې کليدي کسان وغوښتل شوی و، د يوناما ډا

د افغانستان څخه نوموړي کانفرانس ته درې ميرمنې ، ماللۍ شينواري، لينا شينواري او وږمه حضرت زۍ ھم غوښتل 

  .شوې وي

کرزي ته نږدې کس او ډاکټر عبدهللا ته نږدې کس ھم پکې ګډون درلود، او د ولسمشر غني تره قيوم کوچی ھم په 

  . ناست وکانفرانس کې

مولوي عطاء هللا لودين د ننګرھار پخوانی والی او د سولې شورا غړی او مولوي شھزاده شاھد د ولسې جرګې غړی 

  .او د سولې شورا وياند ھم په خپلواک ډول دکانفرانس ګډونوال و

  . تنو افغانانو ګډون درلود٣٠ تنه بھرنيانو او ٩ ټول ټال د پګواش کانفرانس کې 

مد متوکل پخوانی د بھرنيو چارو وزير او مال عبدالسالم ضعيف په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مولوی وکيل اح

  . سفير ھم بلل شوې و، ولي ګډون يې د خپلو شخصي داليلو  له امله ونه شوای کوالی

ي سيد رسول دا ډول د شيرمحمد عباس ستانکزي په مشري د طالبانو اته کسيز پالوي ، مولوی جان محمد مدنی، مولو

حليم، مولوی شھاب الدين دالور، قاري دين محمد حنيف، مولوي عبدالسالم حنيفي، محمد سھيل شاھين او حافظ 

  .عزيزالرحمن په کانفرانس کې ګډون درلود

  

  ضمني السته راوړنې، جګړه اوسوله په يو وخت کې

ات پٻل کړل ، نور نو د سولې خبرې ناشوني داھم له ډيرو کسانو سره سوال و چې طالبانو د عزم په نوم پسرلني عملي

ښکاري، او طالبان به د سولې پر ځای جګړې ته زور ورکړي، ولي د پګواش کانفرانس وښودله چې الھم د شرايطو 

  .په لرلو سره سولې ته د طالبانو ژمنيتا شته
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ځينو سياسي ډلو تر منځ لنډ د د پګواش کانفرانس بله لويه السته راوړنه به داوي چې د کانفرانس په څنډو کې به د 

بادله ھم وشي، او داچې د لمانځه په وخت کې به دغه ګرده متخاصم جھتونه د يو امام تر شا والړ او لمونځ منظر 

  .بادله کيږيماداکوي، دا ډول به په يوه ميز ناست چای او ډوډۍ به خوري، حتمې ده چې  خبري به خامخا 

بادله شوې وي، دا مانس په څنډو کې دطالبانو او اسالمي حزب د استازو خبرې ولي داھم مھمه ده چې ممکن د کانفر

چې دا په ټوله کې د سولې او په ھيواد کې د . ډول به د طالبانو خبرې له ازادو او خپلواکو افغانانو سره ھم شوې وي

  . امن له پاره يوه ښه السته راوړنه ګڼالی شو

انس کې طالبانو ډيره السته راوړنه درلودله؟ افغان حکومت درلودله؟ يا نورو مھمه دانه ده چې د پګواش په دغه کانفر

سياسي ډلو درلودله؟ مھمه داده چې دغه ډول ناستې فاصلې کموي، او د نظرونو تبادله کيږي او په راتلونکې کې د 

  .رښتونې سولې او ژمن مذاکراتو له پاره ، دا ډول د بھرنيانو د وتلو له پاره الره پرانيزي

  

  له پرٻکړه ليک پرته پای

د ولسمشر غني د تره قيوم کوچي له خوا د اوربند او جګړې د بنديدو غوښتنه وشوه، مګر د طالبانو له خوا دغه 

پرته د ټولو لورو له خو ا د موافق پريکړه ليک ) ٢٠١۵ می ٣ – ٢( غوښتنه رد، او د پګواش دغه دوه ورځنۍ ناسته 

  .په لوستلو پای ته ورسيد

ې دود دی د ھر داسي کانفرانس په پای کې بايد يو پريکړه ليک صادر شي، د پګواش کانفرانس په آخر کې ھم داچ

په پريکړه ليک کې يواځی غوښتنې شوې، داچې د افغان حکومت له لوري د .  مادو کې صادر شو١۵پريکړه ليک په 

پلواک ډول ګډون درلود، نو ځکه خو پريکړه حکومت په رسمي استازيتوب کوم چا ګډون نه و کړي، او افغانانو په خ

 .ليک د غوښتنو په ډول ترتيب شوی و

په پريکړه ليک کې غوښتنه شوې چې طالبانو د قطر دفتر پرانستل شي، تورلسټ څخه د طالب مشرانو نومونه ليري 

 ښې اړيکې، د بھرنيو شي، داعش په افغانستان کې د افغانانو له کلتور سره جوړ نه راځي، له ګاونډيو ھيوادونو سره

پوځيانو وتل له ھيواد څخه، د ښځو حقوق شرعي حقونو ته درناوی، په اساسي قانون باندي پراخ بحث وشي، او دغه 

  .ډول غونډو ته په راتلونکې کې دوام ورکول شي

لې ته د پګواش کانفراس سره د افغان ولس د سولې او امن ھيلې ډيرې شوې خو ولس  له ټولو لورو غواړي چې سو

ملګري ملتونه، او نړيواله  )  طالبان ، اسالمي حزب  افغان حکومت( ژمن او د سولې اړوند د شکيلو لورو غوښتنې 

ټولنه چې په سر کې يې امريکا ده په نظر کې ونيسي، دا ډول شکٻل لوري د يوبل غوښتنو له پاره انعطاف وکړي، او 

  .ته د وتلو الره ھواره شيد يوې رښتونې سولې په لور پرمختګ او بھرنيانو 

افغان ولس تمه لري چې دغه ډول کانفرانسونه دوام پيداکړي او دھغو کسانو مخه ونيول شي چې د ورته کانفرانسونو 

  .په مخ کې خنډ کيږي

 

 


