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 Political سياسی

  
  نظرمحمد مطمئن: ليکوال او شناند 

 ٢٠١٥ جوالی ١٠
  

  :د طالبانو او حکومت د سولې مخامخ خبرې
 له نارسمي ادرسه رسمي کسان

  

وردګ نن ټکی آسيا ته ويلې چې د اسالم آباد خبرو کې د طالبانو د سياسي د طالبانو د قطر دفتر وياند ډاکټر نعيم 

  دفتر کوم غړي ګډون نه درلود

دا ډول نيويارک ټايمز ھم د طالبانود قطرسياسي دفتر د برٻښناليک په حواله ليکلي چې د اسالم اباد د سولې خبرو 

خوا يرغمل شوې، د سولې د بھير د ښه والي پر کې ګډونوال د مذاکراتو واک نه لري، دغه کسان د آی ايس آی له 

  .ځای ستونزې زياتوي

  

  د سولې مذاکراتو کې طالب ګډونوال

ويل کيږې د اسالم آباد خبرو کې د طالبانو د سياسي کميسون پخوانی مشر مولوی عبداللطيف منصور، حاجی ابراھيم 

اوسمھال د طالبانود صحت کميسون مشر د مولوي جالل الدين حقاني ورور او د طالبانو د وخت د صحت وزير 

  .مالعباس آخند برخه درلودله

مولوي عبداللطيف منصور او مال عباس آخند د طالبانو په ليکو کې دوه پٻژندل شوې نظامي او سياسي څيرې دي، 

شوې حاجي ابراھيم ته که د حقاني صاحب له خوا واک ورکول . تر ډيره واک لري، د پريکړو وړتيا او صالحيت لري

  .وي سمه ده او که نه وي په تير کې يې ھم له افغان حکومت سره په بٻالبٻلو وختونو کې اړيکې لرلي وي

  

  د طالبانو رسمې اعالميه

داځل د طالبانو د اعالميې ډول تغير موندلی، طالبانو د سولې د مذاکراتو يوه ورځ وروسته داسي اعالميه  خپره کړه 

 په واضيح ډول سره نه دی کړی، بلکه که ډير ځير شو، يو ډول يې دھمدې خبرو د چې د اسالم آباد د خبرو رد يې

طالب  غړو د صالحيت تايد کړی دی، ويلي يې دي چې طالبان د ښه پرمختګ او سمون له پاره وخت په وخت د 

ر لري، ليت سياسي دفتور او بدلون راولي، د ټولو داخلي او خارجي چارو مسؤيچارواکو په صالحيتونو کې تغي

  سياسي دفتر واک لري چې ھرچيرته او ھرځای له کورنيو او بھرنيو اړخونو سره مذاکرات وکړي

دا ھم امکان لري چې طالبان به خپل غړې له السه ورکول نه غواړي، ھغه کسان چې د افغان حکومت سره يې په 

وي، لکه چې تيره مياشت يې د چين په خبرو کې ګډون کړي، د طالبانو د مشرتابه له اجازې پرته به يې دا کار کړي 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

اوړمچې کې ھم ناسته کړي وه، اوس به طالبانو ھڅه کوي چې د وٻش مخه ونيسي او په ارام سره دغه تر فشار 

الندي طالب چارواکې وپوھوي چې په دغه ډول ناستو کې له ګډون څخه ډډه وکړي، نو له ھمدې امله به يې په خپله 

  .تجاھل کړي وي، ولي د سياسي کميسون وياند ډاکټر نعيم دغه خبرې رد کړي ديرسمې اعالميه کې نرمښت او 

  

  د سولې مخامخ خبرې

اسالم آباد ته نږدې د مرې په ښايسته ښارګوټې کې د افغان حکومت او طالبانو مخامخ د سولې خبرې چې د جوالی پر 

امخ خبرو ھرکلی وکړ، دا ځل سپينې  يې خبر ورکول شو، لومړی ځل و چې ولسمشر غني ددغو مخ٢٠١۵اومه نيټه 

 .ماڼۍ ھم د طالبانو او افغان حکومت د خبرو ھرکلی وکړ

د پاکستان صدراعظم نواز شريف چې په ناروي کې و، ثبت شوی پٻغام يې پاکستاني ټلويزون خپور کړ او ويلي يې و 

  .چې د حکومت او طالبانو تر منځ خبرې ښه پرمختګ دی

بھرنيو چارو وزارت د ھمدې سولې خبرو اړند پرته له جزياتو ډير لږ معلومات د رسنيو په په منظم ډول د پاکستان د 

  .واک کې ورکول

د پاکستان د بھرنيو چارو وروستی اعالن کې راغلي چې د دواړو لورو استازو موافقه وکړه چې خبرو ته به دوام 

  .ورکوي او له روژې وروسته به بيا خبرې کوي

کراتو په دغه  دوه ساعته غونډه کې به  ھغو طالبانو چې د سياسي کميسون غړيتوب نه لري، ښکارې چې د سولې  مذا

ولي واک او صالحيت به ورکول شوې وي د افغان حکومت استازو ته به يې خپل شرايط او غوښتنې مخامخ ويلي 

  .وي

سره شريک کړي، تر ټولو  له مودې راھيسې پر طالبانو بٻالبٻل فشارونه و چې خپل دريځ مخامخ افغان حکومت 

زيات فشار د پاکستان ھيواد و چې ددوی منځګړيتوب ومني او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښينې، دا ډول 

  .د امريکا فشار داو چې طالبانو بايد مخامخ طالبانو سره خبرو ته کښينې

پرمختګ درلود چې قطر، چين، ناروي، له دي سره ھغه ھيوادونه چې طالبانو سره يې د سولې اړوند په اړيکو کې 

جاپان ، ايران او ترکيه يادوالی شو، دھغوی غوښتنه به ھم داوه چې يوځل طالبان خپل ځينې شرايط افغان حکومت ته 

مخامخ وړاندي کړي، تر څو نړيوال او د سولې اړوند ذيدخل ھيوادونه پوه شي چې افغان حکومت د طالبانو شرايطو 

  . نه؟  او لوی موانع د سولې په مخ کې کوم ديمنلو ته چمتو دی که

ھغو افغانانو چې له طالبانو سره يې په دوحه، ناروي او دوبۍ کې کتلي و، تر ډيره معلوميږي د ھغوی غوښتنه ھم 

  .داوه چې طالبان بايد خپلې غوښتنې له افغان ولس او مخامخ افغان دولت او نړيوالو سره شريکې کړي

يکو کې ھم ځينې داسي کسان و چې طالبانو څخه يې غوښتنه درلودله چې افغان حکومت ته داډول د طالبانو په ل

مخامخ خپلې غوښتنې وړاندي کړي، او حکومت و ازمويې چې د طالبانو دې غوښتنې ته چې بھرنيان دي له افغانستان 

  .څخه ووځې کوم ډول ځواب ويالی شي

اندي کړي وي چې د بھرنيانو وتل ، د طالب مشرانو نومونه له که طالبانو افغان حکومت ته خپل پخواني شرايط وړ

تورلسټ څخه ايستل، پر طالب مشرانو د اعالن شو جوايزو لغو کول،  د قطر دفتر په رسميت پٻژندل، د سولې له پاره 

  .رښتونې ھڅې او يو داسي حکومت باندي ھوکړه چې ټولو افغانانو ته  دمنلو وړ وي

لمنځې اختالفاتو ته په کتلو سره ښکاري چې دغه ډول د طالبانو غوښتنې به د افغان حکومت په کور دننه د حکومت خپ

  .تر واک پورته وي، او افغان حکومت به ونه شې کوالی چې د طالبانو غوښتنو ته مثبت او پر وخت ځواب وويې
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 موږ ډير ځله ويلې چې د داچې داځل د سولې خبرو کې د امريکا او چين استازو ګډون درلود، يوه ښه پرمختګ دي،

سولې د خبرو د پرمختګ ضمانت دي لوي ھيوادونه وکړي، اوس به معلوم شي  چې د طالبانو غوښتنو ته به افغان 

  .حکومت او امريکا څه ډول ځواب ووايې

  .د سولې ددغه تازه مذاکراتو څخه د پخواني ولسمشر کرزي مشروط مالتړ ھم رسنيو را اخستي دی

  

   خوښه که  د فشار او مجبوريت له مخې خبرو ته کيناستلطالبان په خپله

پوښتنه داده  که طالبان پرته له فشار څخه  د زړه له کومې خبرو ته حاضر شوې وي، پاکستان ھم پکې مثبت رول 

ځينې غړې )  قطر دفتر(لوبولی وي، بيا په کار وه چې اسالم آباد کې د سولې مذاکراتو ته د طالبانود سياسي دفتر 

اغلي وای، په خبرو کې يې مخامخ برخه اخستې وای، ځکه طالبانو خو په وارو وارو ويلي چې د سولې مذاکراتو ر

  .سره دی) قطر   دفتر(واک او صالحيت يواځي د دوی د سياسی کميسون 

لې که چيرته پاکستان د طالب مشرانو په خوښه مذاکراتو ته زمينه برابره کړي وي، په کار ده چې طالبان د سو

ح داخبره دوی نه ده منلي، دغسي يو ګونګ او مجھول حالت تشويشونه نور ھم واضمذاکراتو کې خپل ګډون ومني، 

زياتې دي زياتوی، په داسي حال کې چې په اوس وخت کې ھر څه ډير ژر روښانه کيږي، رسنۍ او سرچينې دومره 

  .چې خبرې پټې نه پاتې کيږي، خو د اسالم آباد خبرې ال ھم ګونګې دي

د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو اړوند سرچينې ګرده پاکستانۍ رسنۍ دي، ھر څه د پاکستانې چينلونو څخه 

  .راوځي، افغان حکومت، طالبان، امريکا او چين په دي اړه وضاحت نه کوي

مت او طالبان د سولې مخامخ خبرو ته کلونه وروسته افغان حکو ١۴ستو او غونډو اړوند چې پوره ددغسې مھمو نا

کينې په کار وه چې ابتدايې کارونه يې د نړيوالو او يا خو سٻميٻزو اصولو مطابق سرته رسيدلي وای، ولي دومره ژر 

  .  ښارګوټې کيھرڅه په عجله د يو تفريح په ډول تر سره شول، ھغه ھم د مرې په تفريحې

په کار وه چې افغان حکومت، طالبانو  دا ډول د پاکستان د بھرنيو چارو وزارت د مخامخ مذاکراتو اړوند اعالميې د 

يو بل د باور په موخه خپرې کړي وای، د سفرونو دقيق نيټه مخکې له مخکې اعالن شوې وای، د پاکستان د بھرنيو 

ړی وای، لکه چې تيره مياشت د ناروي ھيواد د بھرنيو چارو وزارت د چارو وزارت يې رسمې کوربه توب اعالن ک

  .طالبانو رسمې کوربه توب کاو

ددغسې مخامخ خبرو له پاره دا اړينه وه چې ايران، سعودي عربستان، قطر، امارات، ترکيه،  ھند، دمنځنۍ آسيا 

  .ھيوادونه او حتی روسيه په اعتماد کې واخستل شي

اراتي لوبه ده، پاکستان غواړي چې افغان حکومت او نړيوال وغولوي، پر طالبانو به يې ښکاري چې يواځي استخب

  .فشار راوړی وی، چې ھسې يو عادی ناسته دي ځينې ټيټ پوړې طالبان له افغان حکومت سره وکړي

  

  آيا پاکستان د سولې اړوند خبرو کې رښتونی دی؟

ی شو چې د اسالم اباد د سولې لنډ او پڅ مذاکرات يو ښه که پاکستان د سولې خبرو کې رښتونې وي بيا نو ويال

پرمختګ دی، ولي که د پاکستان ھڅه يواځي داوې چې افغان حکومت او نړيوالو ته وښيې چې طالبان خبرو ته کينولی 

شي او له طالبانو سره په پټه توافق شوی وي چې درانه شرطونه د سولې مذاکراتو کې وړاندي کړي ھغه چې د افغان 

حکومت له واکه نه کيږي، بيا نو ويالی شو چې دا به ھم د پاکستان د تيرې يوې لسيزې د سولې اړوند مذاکراتو د 

  .تګالري برخه او نوي بڼه وي
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په اسالم آباد کې د جوالی د اومې مذاکراتو څخه به پاکستان ډيره ګټه پورته کړي، اوس به اړ نه وي چې افغان 

ميز ته راکښ کولو کې سپيناوی وکړي، عمال يې داکار وکړ، زيان به يې ډير زيات حکومت ته د طالبانو د سولې 

طالبانو ته ورسيږي، ھغوی چې ھر وخت يې د پاکستان په منځګړيتوب له افغان حکومت سره د خبرو کولو رد او ډډه 

  .کوله

  

  طالبانو د  سولې د مخامخ  خبرو چمتوالی نيوی

وي، ولي د ھغوی د مشر مالمحمد عمر مجاھد اجازې ته ګوري، تر اوسه ھغه زه باوري يم طالبان د سولې خبرې ک

ورته د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو کولو اجازه نه ده کړي، بيا څه ډول باور وکړو چې  د اسالم آباد ناسته به د 

  طالبانو په خوښه د افغان حکومت سره د سولې مذاکرات و؟

ر د طالبانو سياسي کميسون ته د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو اجازه وکړي، کله که د طالبانو مشر مالمحمد عم

  .بيا به د طالبانو سياسي کميسون اړ وي چې د سولې د مذاکراتو اړوند يو واضيح او روښانه ميکانزم او تګالره ولري

بانو د سياسي کميسون افغان ولس به د افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو باندي ھغه وخت باور ولري چې د طال

غړې د سولې مذاکراتو کې مخامخ ګډون ولري، دا خبره طالبانو نږدې په خپله ھر اعالميه کې کړی چې ) قطر دفتر(

ً د خبرو واک د طالبانو له سياسي کميسون سره دی، کله چې د خبرو جريان او مذاکرات د سياسي دفتر له خوا رسما

  .آباد خبرو کې چل او فريب نه ويرد کيږي، بيا ھم شک دی چې د اسالم 

پګواش (موږ پر دي ھم پوھيږو او په خپلو ليکنو، ټلويزوني او راډيوي  بحثونو او  مرکو کې مو ولي چې د دوحې 

، د ناروي او دوبۍ ناستې په کرار کرار باالخره د طالبانو او افغان  حکومت تر منځ مخامخ خبرو ته الره )غونډه

  . دغه دواړه لوري مخامخ خبرو ته کينيھواروي، او يو وخت به 

زما د معلوماتو له مخې طالبانو غوښتل چې نوی افغان حکومت سره خبرې وکړي، د امريکا سره امنيتې تړون او د 

 . مياشتې ځنډنۍ کړه٩پاکستان مداخلت دغه پروسه دادی نږدې 

له جوړيدو مخکې ھم ليدنه کړي وه، د حکمت  کرزي د طالبانو د قطر دفتر له استازو سره د اشرف غني د حکومت 

ھغوی سره يې شناخت پيداشوی و، د حشمت کرزي د مرګ اړوند يې د طالبانو سره خبرې کړي وي، کوم چې  

  .طالبانو يې بيا وروسته وختونو کې د ده د ورور په مرګ کې الس لرل رد کړي و

 نړيوالو کانفرانسونو کې ډير ځله زمينه دا ډول حکمت کرزي د ناروي کانفرانس کې ھم ګډون درلود، په دغسي

برابريږي چې شکٻل اړخونه يوبل سره وګوري، ددي امکان نه شي رد کيدای چې حکمت کرزي به د طالبانو له 

  .پالوي سره په ناروي کي کتلي وي، او د سولې اړوند به يې ځينې غير رسمې خبرې کړي وي

 حکمت کرزي د سولې اړوند مذاکراتو کې ګډون وکړ، دوه الملونه داځل چې د نورو لوړ پوړو افغان چارواکو پر ځای

به يې و، لومړی داچې د قطر دفتر کسان پٻژني، وګورئ چې طالب ګډونوال استازيتوب کوالی شي که نه، آيا په 

  غونډه کې طالب ګډونوال د قطر دفتر غړي دي که نه؟

رلود، افغان حکومت ھم نسبتا د ټيټې کچې کسان غونډې ته بل داچې د طالبانو د ټيټې کچې کسانو په ناسته کې ګډون د

  .واستول

موږ ھيله لرو چې د طالبانو سياسي کميسون او افغان حکومت ټولې  د سولې اړوند پټې خبرې  په خپل وخت سره د 

د افغان ولس سره شريکې کړي، او دواړه لوري ھڅه وکړي چې د استخباراتي جګړې قرباني نه شي، بلکه سولې ته 

  .رسيدو له پاره اساسي الرو چارو باندي غور او فکر وکړي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

طالبانو ھڅه کوله چې په نږدې کال يو نيم کال کې  د سولې مخامخ خبرو ته زمينه برابره شي، لومړی د خلکو او 

  .شيطالب جنګياليو ذھنونه د مخامخ خبرو له پاره اماده او بيا مستقٻم د سولې مذاکرات له افغان حکومت سره پٻل 

مخ کړ، دا ډول افغان پاکستان له وخت نه په ګټې اخستو بيړه وکړه  د طالبانو دغه پالن يې بيا له خنډ او ځنډ سره 

مت ھم پر خپلو لوړ پوړو کسانو بې باوره شوې وه ھغوی چې په پټه او ښکاره يې له طالبانو سره اړيکې نيولي حکو

ه بيړه او ناسنجيده مخامخ ناسته پرته له مقدمې د پاکستان په وساطت او ناستې يې کولي، ھمدا المل به و چې  دومره پ

  .اسالم آباد کې په بيړنې او غيرتخنيکې ډول جوړه شوه

د معلوماتو له مخې د پاکستان او طالبانودقطر دفتر د غړو ترمنځ فاصله ورځ په ورځ مخ په زياتيدو ده، په ټوله کې پر 

 له پاکستان څخه ايستلو او ليري کولو ته اړ کړي، ويل کيږي طالبانو پاکستان ته طالبانود پاکستان فشار ډيری طالبان

ويلي چې  نور به د پاکستان په خاوره کې پاتې نه وي، له دي ھيواده به وځي، او اړ نه دي چې د پاکستان فشار او 

  خبره ومني

  

  افغان حکومت بايد د سولې اړوند د حکومت دننه خپلمنځې ستونزې حل کړي

په کار ده چې افغان حکومت په کور دننه د سولې اړوند  خپلمنځې ستونزې د پخواني ولسمشر کرزي له ډلې،  

اجرايوي رئيس عبدهللا عبدهللا په ټوله کې د شمال ټلوالي،د اجرايوي رئيس له  معاون محقق او د ولسمشر لومړي 

  .ځای يو روښانه تګالره او يو نظر ولريمرستيال دوستم سره  حل  او د سولې اړوند د بٻالبٻلو نظرونو پر

 

 


