
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  نظرمحمد مطمئن: ليکوال او شناند

  ٢٠١۶ جنوری ٢٣
  

 د پګواش دوٻمه ناسته او د سولې اميدونه
يوادونو کې يې ھڅو ښه نتيجه ورکړي ده، د پګواش نړيواله اداره چې د سولې اړوند په نړۍ کې کار کوي، په ځينو ھ

دوی د افغانستان د سولې ھڅې پٻل کړي، د کاناډا او امريکا مالتړ له ځان سره لري، او د ځينو ھيوادونو څخه د 

  .افغانستان د سولې اړوند مالي مرسته ترالسه کوي

 شول چې په دوحه کې يې د طالبانو  ز کال د می مياشت کې ھغه وخت ډير اشنا۵ ٢٠١د پګواش له نوم سره افغانان د 

لومړی ځل وو چې د طالبانو اته کسيزې ډلې په کانفرانس کې ګډون . او افغان سياستوالو شريکه ناسته ترتيب کړي وه

  .وکړ، او د افغان سياستوالو سربيره افغان ميرمنو ھم په کانفرانس کې ګډون درلود

ې او اميدونه لرل چې دا لړۍ به دوام پيداکړي، ځکه لومړی ځل وو ھيله بخښوونکي کانفرانس وو، افغانانو ډيرې ھيل

چې افغانانو مخامخ خپل انديښنې او غوښتنې سره شريکې کړي، يواځي د ملګرو ملتونو استازي پکې وو، د ګاونډيو 

اش ھيوادونو او نورو ھيوادونو کسان نه وو، که څه ھم پاکستان ھيواد  ډيره ھڅه کړي وه چې خپل کسان د پګو

  .لومړي کانفرانس ته وليږي ولي ونه توانيدل

دغه لړۍ ھغه وخت ټکنۍ شوه چې د طالبانو د مشر مالمحمد عمر مجاھد دمرګ خبر افشاء شو،  او پوره نه مياشتي د 

  .پګواش دويم کانفرانس وځنډيدی

  

   دوحه-د پګواش دويمه غونډه 

ه امريکا او اروپا څخه ھم افغان سياستوال او افغان ميرمني داځل د کانفرانس ګډونوال ډير دی ، د افغانستان سربيره ل

داځل به ھم پر دي بحث کيږي چې څه ډول د افغانستان جګړه پای ومومي او افغانان د . کانفرانس ته غوښتل شوي

  . يوې رښتونې سولې ورځ وګوري

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

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

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

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

ی ولسمشر غني يو ډول پټ مخالفت ښکاره کړ، ولي د بٻالبٻلو الملونو له د پګواش د لومړي کانفرانس سره ھم اوسن

  .امله يې د افغان سياستوالو د ګډون مخه ونه نيوله

ويل کيږي اوس چې په قطر ھيواد کې د پګواش ادارې له خوا د افغانانو دوٻمه ناسته کيږي بيا ھم ولسمشر غني يې 

ې د پګواش ادارې او غني ترمنځ شخړه د کانفرانس له امله ونه مخالفت کاوو، خو معصوم ستانکزي ھڅه وکړه چ

  .شي

 افغان حکومت په ګډه ونيسي، ځکه افغان –انګيرل کيږي چې د دغسي کانفرانسونو مخه به ھم په راتلوکې کې پاک 

  .حکومت سولې ته ژمن نه دي او پاکستان غواړي چې نړيوالو ته وښيې پرته له پاکستان څخه سوله ناشونې ده

  

   دوبۍ-پګواش غونډه 

 زکال کې ورته کانفرانس درلود، چې په ھغه کانفرانس کې د مالمعتصم آغا جان ٢٠١٢پګواش ادارې په دوبۍ کې په 

  . ملګرو د طالبانو په نوم ګډون کړی و، نتيجه يې ځکه ورنه کړه چې پګواش د قطر د طالبانو سره اړيکه نه وه نيولي

  :فرانس چې دوبۍ کې جوړ شوي وو، الندی کسانو پکې ګډون درلود ز کال کې د پګواش کان٢٠١٢په 

استازی، سنچارکي  او ولولجي د ) دوستم(سياسي کار پوه احمد وحيد مژده، ضياء بوميا، فيض هللا ذکي د جنبش 

ر رد متحدي جبھي عبدهللا عبدهللا استازي، استاد ابو االحرار د حزب اسالمي حکمتيار  استازی، چې ډاکټر غيرت بھي

اغاجان (کړی دی، وروسته ھمدا سړی د پګواش مشاور په کابل کې وو، عنايت هللا کاکازاده او سميع الحق د طالبانو  

  .استازي) معتصم

خليل هللا صافی چې ځان يې طالبانو ته نږدې معرفي کاوو، اوس د پګواش استازي کابل کې دی، او د سولې اړوند يې 

  .ه ترالسه کړي او کار يې کړيځينې پروژې ھم له بھرنيانو څخ

ډاکټر ھاشم  له ترکيې څخه ،سردارمحمد رحيمي ھزاره د ائتالف جبھي غړی، رستم شاه مھمند او بريګيډر سعد د 

  .پاکستان استازي

مايکل سمپل چې افغان حکومت پري د جاسوسي تور لګولي وو او  رابين رافيل د امريکا د بھرنيو چارو وزارت 

  .م ګډون کړی ووپخواني مرستيال ھ

  

  د ګډونوالو له لسټ څخه د ځينوکسانو حذفول

تيرځل او داځل  پاکستان او افغان ولسمشر موافق نه وو چې په قطر کې دغه ډول کانفرانس جوړشي، تير ځل پاکستان 

ه ھڅه کوله چې  رستم شاه مومند او زايد او يا اسد دراني او شجاع پاچا په کانفرانس کې ګډون وکړي، ولي ون

  .توانيدل

د پاکستانيانو د ګډون له پاره خليل هللا صافی چې افغانستان کې د پګواش استازی دی، ډيره ھڅه يې کوله او ټول 

  .معلومات يې په پټه پاکستاني سياستوالو ته ورکول

 –اک مه کابل کې د سولې اړوند څلور اړخيزې ناستې وشوې، نو ځکه پ١٨مه اسالم اباد او ١١اوس چې د جنوري په 

افغان حکومت په قطر ھيواد  کې ددغسي يو کانفرانس سره په پټه مخالفت کاوو، ولي داچې مخکې له مخکې پګواش 

وه چې د ازادو ترتيبات نيولي وو، او پوره يوه نيمه مياشت مخکې افغان حکومت د ځينو الملونو له کبله ورسره منلي 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

افغانانو ګډون په کانفرانس کې مخالفت به نه کوي، بل داچې پګواش نړيواله قوي اداره ده نو ځکه خو دوٻم کانفرانس 

  .مه په دوحه کي کيږي٢٣ھم د جنوري په 

تير ځل ھم د ځينو په السوھنه د ګډونوالو له لسټ څخه په نړيواله سطحه د پٻژندل شوې پخواني ډيپلوماټ مال 

بدالسالم ضعيف نوم ليري کړل شو، دا ډول بھرنيو چارو پخواني وزير مولوي وکيل احمد متوکل له پاره ھم په ع

کانفرانس کې د ګډون له پاره خنډ ځکه پيداشو  له کابل څخه تر پرواز يواځي دوه ساعته مخکې خليل هللا صافي په 

  .تاسي ټکټ او اسناد چمتو شوېکانفرانس کې د ګډون خبر ورکړي وو او ورته يې ويلي وو چې س

داډول احمد وحيد مژده چې د افغانستان او سيمې په کچه د سياسي چارو کارپوه دی، ھغه ھم تير ځل په پګواش کې له 

  .ګډون څخه محروم شو

خليل هللا صافی چې پرې تور دی چې د ځينو ھيوادونو سره په پټه اړيکې لري، مژده صاحب ته ويلي وو چې دده د نه 

  .ون المل استاد ابواالحرار دی، ولی وروسته معلومه شوه چې ستونزه خپله صافي صاحب جوړه کړي وهګډ

 تنو ٣٠ افغانان وو، چې وروسته دغه کچه ۴۵اوس چې دوٻم ځل پګواش کانفرانس په دوحه کي کيږي، لومړنی لسټ 

ادارې ته د ځينو نومونو  په ليري کيدو کې ته راټيټه شوه، بيا ھم دتير په څير خليل هللا صافی وتوانيدی چې د پګواش 

  . رول ولوبوي

ويل کيږي چې . دا ډول دوی وتوانيدل چې داځل پاکستانيانو ته ھم په کانفرانس کې د ګډون له پاره زمينه برابره کړي

  . ځينې پاکستاني سياستوال به ھم داځل کانفرانس کې ګډون ولري

ه مولوي وکيل احمد متوکل او نه ھم احمد وحيد مژده په کانفرانس کې ګډون دا ځل به بيا ھم نه مالعبدالسالم ضعيف، ن

ولري، حال داچې ھمدا نومونه  په ترتيب شوې لسټ کي وو، مژده صاحب ته خو د الوتکې ټکټ ھم ورسيدی، او 

 کې مژده صاحب د خليل ٢٠١٢ھرځل ورته ويل کيدل چې ستونزه نشته، ولي ګمان کيږي چې ھغه اسرار چې په 

صافي اړوند په دوبۍ کې پيداکړي، صافی ويره لري چې په دغسي کانفرانسونو کې دمژده ګډون به دھغه اصلي څيره 

  .بربنډه کړي

تير ځل ھم ويل کيږي د طالبانو د سياسي کميسون غړي پوھيدلي وو چې ځينې کسان په لوی الس په کانفرانس کې له 

ګواش کانفرانس له ادارې سره شريکه کړي وه، خو دادی دوٻم ځل ګډون کولو څخه محروم شوې، ھمدا ستونزه يې د پ

  .بيا له يوه غار څخه وچيچل شول

  

  پګواش ته څه کول په  کار دي

د پګواش ادارې ته په کار ده چې دغسي مھمو مسايلو کې باوري او بې طرفه کسان وګماري، داسي کسان چې د نورو 

 عقدې ساتي او يا د سولې په نوم له  يوناما او نړيوالو څخه پروژې ھيوادونو له پاره کار کوي، او يا خپلې شخصي

  .ترالسه کوي، پرته له شکه د ګټې پر ځای سولې بھير ته تاوان کوي

يوځل خو ھمدي خليل هللا صافي دومره مھارت ھم کړی وو چې د کوم مھم ھيواد استازو ته يې ويلي وو چې طالبان 

ي، داډول طالبانو ته يې ويلي وو چې ھغه ھيواد غواړي له تاسي سره خبرې غواړي له تاسي سره مخامخ خبرې وکړ

وکړي، کله چې ناسته ترتيب شوه، ھغه ھيواد طالبانو ته ويل چې خبره پٻل کړئ تاسي د ناستې غوښتنه کړي وه، 

 صاحب طالبانو ورته ويلي وو چې اصال خو تاسي د مالقات غوښتنه کړي، وروسته خبره ښکاره شوې وه چې صافي

  .ھمدا  ناسم رول لوبولي وو
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 ز کال کې داسي پټ راپورونه ھم ورکول شول چې تايد  نه شول، خليل هللا صافي په دوبۍ کې د طالبانو د ٢٠١۵تير 

  .استازي يا پٻغام رسونکي په نوم له روسانو سره پټې ليدنې درلودلي

ساد کې ککړ کسان ددي پر ځای چې سولې خبرې د سولې له پاره باوري او  اخالص لرونکي کسان په کار دي، په ف

  .مخکې يوسي زيان رسوي، او خلک د سولې په دغو کانفرانسونو ھم بې باوره کوي

داسي راپورونه شته چې صافي صاحب ډيرو کسانو ته ژمنه ورکړي وه چې له يوناما څخه به ورته پروژې اخلي او 

ھغه د يوناما  سره ھم د سالکار دنده درلودله، او يا خو ځکه . له ھغوی څخه يې مخکې له مخکې پيسې اخستي وي

  .ممکن ورسره  قراردادي وو

دجميل ټراول ايجنسې اداره وايې چې څو کاله وړاندي يې له يو ھود خيل تجار څخه يو لک ډالر  وړي چې ھغه ته به 

  .په الس نه ورکويله يوناما څخه د ميليونو ډالرو پروژه اخلي اوس ھم ھغه پيسې ورسره پاتې او ځان 

تر څو چې د سولې له پاره ناپيلي او ژمن افغانان کار ونه کړي، دغه ډول کسان چې د  نورو ھيوادونو له پاره کار 

کوي او يا دھغوی په وساطت له ځينو ھيوادونو سره د طالبانو په استازيتوب خبرې کوي، يا د سولې په نوم د پروژو 

  .پري وشياخستلو ھوډ لري، څه ډول به باور 

 مياشتي مخکې له صافي سره پر ټليفون او  پٻغام ھم کړي او ھيله  مې ورڅخه کړي ۶ھمدا  ځينې خبرې مې نږدې 

چې د افغان ولس مظلوميت ته په کتلو سره د سولې له پروسې څخه د سولې د پروژې په ډول کار وانخلي ولي دادی 

 افغان سياستوال د پګواش غونډې له ګډون  څخه محروم او پر بيا ھم په خپلو ناسمو اھدافو کې مخکې روان دی، مھم

  .ځای يې پاکستانيان وربلل شوي

اميد دی چې پګواش اداره  په دي اړه فکر وکړي داسي افغانان خپل استازي وګماري چې ھغوی د سولې له پاره په  

  .رښتونې ډول کار وکړي

 

 

 
 


