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   نظرمحمد مطمئن:ليکوال او شناند

  ٢٠١۵ می ٢۵
 

  د چين اوړمچي ښار کې طالبانو  ولي د سولې خبرو کې ګډون ونه کړ
 

حکومت د سولې شورا، پاکستان او چينايانو په موجوديت کې د د چين ھيواد په اوړمچې ښار کې د طالبانو، افغان 

  .طالبانو او سولې شورا تر منځ د سولې خبرو راپورونه نن خپاره شوې دي

زما د معلوماتو  له مخې تر ھمدې نن ورځې پوري د طالبانو استازي چين ته نه دي تللي، او نه ھم کومه داسي غونډه 

  . دي وي)  افغان حکومت، طالبان، پاکستان او چين(په چين کې شوې چې څلور اړخيزه 

دوه اړخيزه ناستې له چين ھيواد سره د طالبانو مخکې ھم شوې او پالن و چې د روان کال د می مياشتې په نيمايې کې 

لو له د چين او طالبانو ګډه ناسته د پاکستان ھيواد په وساطت د پخوانيو ناستو په تداوم سره وشي، ولي د بٻالبٻلو دالي

مخې دغه غونډه ځنډيدلې ده، او فکر کيږي چې طالبانو دچين  په ھغه ناسته کې چې د سولې عالي شورا کسان يا د 

افغان حکومت استازي ګډون ولري د خپل ګډون څخه به يې انکار ځکه کړی وی، چې بيا نو داخبره د پاکستان پرځای 

  .و ته کښينويده چې طالبان به د افغان حکومت سره د سولې مذاکرات

ځينو کسانو په اوړمچي کې د پاکستان ) لبانو استازيتوب نه کويھغوئ چې د طا(د طالبانو په نوم دا ھم ممکن ده چې 

  .او افغان حکومت په خوښه غونډه کړي وي، او ځينې رسنۍ به  اوس ھغه څه خپروي چې ورته ويل کيږي

 د چين سره طالبانو څو ځله  ناستې درلودلي، او دغه ناستې داسي معلوميږي چې له چين سره ھم لوبه روانه شوې ده،

وي، ولي د پاکستان وساطت پکې و، داځل به ممکن د افغانستان اړوند ) طالبانو او چينايې چارواکي(دوه اړخيزه 

مسايلو باندي د چين د ډيرو معلوماتو نه لرلو له مخې ھڅه شوې وي چې د چين په بې خبرې کې دغسي يوې غونډې 

  .ه الره ھواره شي چې له ھغې نه د سولې د مذاکراتو په نوم استفاده وشيت

داسي خبرونه ھم ترالسه شوې چې افغان حکومت او پاکستان په ګډه ددغې ناستي چې اصل کې د طالبانو او چين 

او د ګډونوالو ترمنځ کيدونکې وه،  د طالبانو او چين په ناخبري کې کوم پالن او اجنډا جوړه کړي وه چې ځای، نيټه 

لسټونه معلوم شوې و،  ھمدا خبرې په ورستيو وختونو کې د چين سره پاکستان شريکې کړي وي، چين چې د 

  .افغانستان د سولې اړوند دلچسپې لري، دغه کار يې يو ښه پرمختګ ګڼلی و

څخه خبر شوې وي که به )  څلور اړخيزه ناستې(دا ھم سوال دی چې د قطر د طالبانو استازي به له دغه پروګرام 

کوم بل عامل وي چې د چين د اوړمچي ښار په ناسته کې يې له ګډون څخه يو ناڅاپه انکار وکړ، طالبانو به ممکن 

چينايې چارواکو ته اميد ورکړی وي چې زموږ او ستاسي ترمنځ دوه اړخيزه ناسته کيدونکې ده، مګر په پګواش 

د څلور اړخيزې ناستې او د سولې اړوند مذاکراتو له پاره قطر ھيواد کانفرانس کې طالبانو روښانه کړي وه چې 

  .اوسمھال د طالبانو له پاره مناسب ځای دي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

که د سولې اړوند دغه ډول مبھم حرکتونه جريان ولري، او بيا ھم مجھول الھويت شخصيتونه د طالبانو په استازيتوب 

ې د تير په څير منفي وي، او له دغه ډول مبھمو او مجھولو او ناستو او غونډو ته بلل کيږي، فکر کوم چې نتيجه به ي

  .پټو د سولې اړوند پروګرامونو څخه جوتيږي چې ال ھم د رښتونې سولې له پاره ھوډ نشته

په تيرو وختونو کې ھم ھر ځل چې د رښتونې سولې له پاره ھڅه شوې د بٻالبٻلو پټو السونو او کړيو له خوا يې مخه 

 کانفرانس د سولې اړوند يوه ښه السته راوړنه ګڼالی شو، او د ګډونوالو غوښتنه ھم وه چې ډب شوې، د پګواش

دغسې ناستې دوام پيداکړي، مګر که چيرته بيا ھم د شکٻلو لورو له خوا صداقت نه وي، او په چين  کې د طالبانود 

نو کسانو سره ناسته شوې وي، او يا خو مشرتابه او سياسې دفتر څخه په پټه  د پخوا په شان د طالبانو په نوم له ځي

ناسته نه وي شوې، مګر د سولې شورا له ادرس څخه يې خبرونه خپريږي، واضيح خبره ده چې د پګواش کانفرانس 

  . په السته راوړنو به منفي تاثير ولري

 سولې اړوند افغان حکومت بايد نور د خپل ولس تمې ونه ځنډوې، او دغه ناھيلی افغان ولس نور  ونه کړوي، د

روښانه تګالره خپل ولس ته وړاندي کړي، او د سولې له مجھولو تګالرو څخه ډډه ځکه وکړي، چې وخت به ھم 

  .ضايع شي او د ولس اعتبار به ھم د سولې اړوند په افغان حکومت  زيانمن شي

له خپل ولس، ګاونډيو دواړه لوري طالبان او ګډ حکومت بايد ھڅه وکړي چې د رښتونې سولې اړوند خپلې تګالري 

  .ھيوادونو، ملګرو ملتونو او نړيوالو سره شريکې کړي، تر څو نور ولس له د سولې اړوند ګنګستيا څخه را ووځي

  د يوه سولئيز، بسيا او خپلواک افغانستان په ھيله

 

 


