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   نظرمحمد مطمئن:ليکوال او شناند

   ٢٠١۶ مارچ ٠٧
 

  د طالب دروند سياسي ګوزار -يو سياست؛ جنګ يا سوله
به و چې د لسو طالبانو د نومونو يادونه  يې کوله او يا د رسنيو د ځينو کارکوونکو او  سياسي کارپوھانو خپل  تحليل 

به د حکومت لخوا  ځينې نومونه افشاء شوي وو، داخبره نوره ډيرو ته په يقين بدله شوې وه چې د مارچ مياشت په 

  .يلومړيو دوو اونيو کې به د طالبانو استازي په اسالم اباد کې په  څلوراړخيزه د سولې اړوند ناسته کې ګډون کو

ډيری جګپوړي چارواکي او سياستوال ھغه وخت ال ډير باوري شول چې رسنيو د طالبانو د ډلې دمشر مالاخترمحمد 

  . اړخيزه ناسته کې ګډون کوي۴منصور د ګډون خبره او ياداچې اجازه يې کړي چې استازي به يې راتلونکې 

ه به د چين او پاکستان  پټې ليدنې شوې وي، فکر کيږي چې طالبانو نه غوښتل پدې اړوند  څه ووايې ځکه ھغوی سر

چين او پاکستان پردې باوري وو چې طالبان په يادو ناستو کې ګډون نه کوي، ولي چې کله پاکستان لوبه دومره ګرمه 

کړه چې خيالي او تصوري د سولې غوليدونکې ناستې او د طالبانو ګډون يې پکې د خلکو په ذھن کې په يقين بدل 

  .به مجبوره شوي وي چې دغه ډول اعالميه خپره کړي،  متل دی وايې چې سل د زرګر يو د اھنګرکړل، طالبان 

  

  دروند سياسي ګوزار

طالبانو  دروند سياسي ګوزار ھم دپاکستان پر حکومت او ھم پر کابل وکړ، نن چې د افغان پارلمان د پرانستلو ورځ 

 اړخيزو ناستو يادونه او دا ۴واځني دروغجنه السته راوړنه د ده، ويل کيږي ولسمشر غني به ورته وينا کوي، د غني ي

مګر طالبانو په  ډير حساس وخت کې اعالميه خپره کړه او خپل ګډون يې رد کړ، . چې طالبان به پکې ګډون کوي

بلکې خپلې غوښتنې يې بيا ځل تکرار کړي چې تر کومه بھرني پوځيان په ھيواد  کې وي، ددوی نومونه تورلسټ کي 

  . و بنديان شکنجه کيږي ، د کابل چارواکو سره  خبرو ته  چمتو نه ديا

کابل او اسالم اباد پر دي ښه پوھيدل چې طالبان په دغسي ناستو کې ګډون نه کوي، داچې  ويل کې کابل  به د لسو 

نه کړي وي، فکر مھمو طالبانو نومونه  اسالم اباد ته ورکړي او په ناسته کې يې د طالبانو د مشرانو د ګډون غوښت

کيږي چې دوی ھغه ډول غوښتنه کړي چې ممکن به نه وي،  معنی او مفھوم به يې داوي چې په دي کار سره ممکن 

  .  ورته وايېImpassable  نه   Passableکار ناممکن شي، چې په انګريزي کي د 
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 مذاکراتو ته حاضرو خو طالبان اوس به کابل حکومت د سولې مذاکراتو کې پړه پر طالبانو اچوي، وايې به چې موږ

سوله نه غواړي، حال داچې ھمدې کار ته زمينه خپله حکومت برابره کړه، طالب ھر ځل ويلي چې د پاکستان او يا بل 

  .بھرني فشار الندي خبرو ته نه حاضريږي، او د بھرني فشار په نتيجه کې د سولې مذاکرات افغاني پايلې نه لري

نه مخامخ مذاکراتو ته ننوځي، باور جوړلو، لومړنيو خبرو او اجنډا باندی بايد کار مخکې له دي چې شکٻل اړخو

  .وشي،  ولي افغان حکومت پرته له زينو څخه بام ته ټوپ وھي

اصلي لوبغاړی پاکستان دی وخت به پريکړه کوي، پاکستان به د سولې په نوم امتياز اخلي، کله چې امتياز ترالسه 

  . اخيستی دي، بيا  به د خبرو د تعجيل او ځنډ  وړانديز کويکړي ، اوس يې ھم امتياز

  

  د سولې خبرې او د پاکستان امتياز اخيستل

 جيټ الوتکو غوښتنه د پاکستان لخوا، د ١۶ -پاکستان ھر کال د امريکا سره ستراتيژيک مذاکرات لري، د اځل د ايف 

  .   اجنډاکې ووپاکستان د  اټومي وسلو کنټرول د امريکا لخوا د مذاکراتو په

دھمدې له پاره چې پاکستان د امريکا د کانګرس د غړو انديښنې ليري کړي، او له امريکا څخه جيټ الوتکې ترالسه 

  . اړخيزو ناستو تر نامه د سولې غولونکي لوبه يې ګرمه ساتلي وه۴کړي، امتياز واخلي،  د 

ر څو خپلې ناکامۍ له ولس او سياستوالو څخه پټې افغان  حکومت بيا په دي کار سره د خلکو توجه اړول غواړي، ت

  .کړي

غني غواړي چې د کرزي لوبه تکرار وساتي، داچې پر طالب د شمال ټلوالې کسان وبيروي، ھمداسي ھم ده، شمالي 

  .ټلواله فکر کوي چې غني له طالبانو سره پټې اړيکې لري او غواړي چې طالبان حکومت ته راولي

رات راشي، دا ي ټلوالې سره خرابي ښکاري، ممکن افغان حکومت کې  ژور بدلون او تغيد امريکا اړيکې له شمال

  . اړخيزه ناستي د امريکا، افغان حکومت او پاکستان ګډه لوبه وي۴امکان شته چې 

  

  د سرتاج عزيز څرګندونې او پايلې

و ته يې پټنځايونه برابر کړي دي،  کلونه پر پاکستان تور پوري وو چې د طالبانو مرسته کوي، او طالبان١۵نږدې تير 

ھغه څه چې پاکستان نه منل، او طالبانو بيا ھر وخت ښکاره کوله چې دوی مستقيل دي، د پاکستان تر فشار او کنټرول 

الندي نه دي، ځکه خو يې په قطر کې د سولې مذاکراتو له پاره ځانګړي دفتر پرانيست، ھغه دفتر چې پاکستان او 

  .په ګډون ورسره سخت مخالفت ښکاره کړافغانستان د سعودي 

سرتاج عزيز په امريکا کې وويل چې طالبان په پاکستان کې دي، دھغوی کورنۍ او مشران ھلته ميشت دي، دوی ته 

پاکستان د درملو او روغتونو اسانتياوي برابرې کړي دي، ددوی بچيانو ته يې د ښوونې او روزنې سھولت برابر کړی 

  .اظت کوياو ددوی د کورنيو حف

 اړخيزو ناستو کې ۴فکر کيږي چې د نورو الملونو ترڅنګ د سرتاج عزيز څرګندونو به طالبان اړ کړي وي چې په 

د ګډون نه کولو اړوند اعالميه رسما خپره کړي، ھسي ھم طالبانو په تيرو څلورو ناستو کې ګډون ونه کړ، داځل ھم 

لب د قربانيو سودا عمال پاکستان دتير جھاد په څير روانه کړي تمه نه وه چې ھغوی به ګډون وکړي، مګر داچې د طا

وه او له امريکا څخه د امتياز ترالسه کولو له پاره تر پولو واوښت، طالبانو  سخت سياسي ګوزار ورکړ، اوس نو 

  .پاکستان ته نور د پټې سودا چانس پاتي نه دی
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 ھمدې حالت کې پاتې نه شي، اړيکې به يې ترينګلی شي، پاکستان  لوی زيان ھم وکړ، طالب سره به يې ھم ستونزه په

 کلونو حساب غواړي، افغان حکومت به تر فشار الندي وي چې د ١۵مګر نړيوال به اوس له پاکستان څخه د تيرو 

 کلونو کې په افغانستان کې د السوھني او مداخلي حساب وکړي،  ھغه ١۵نړيوالو په مرسته له پاکستان سره په تيرو 

پله سرتاج عزيز يې وايې، دابٻله خبره ده چې پر طالبانو پاکستان کنټرول لري يانه؟ که يې لرالی نو طالبانو به د چې خ

اعالميې د خپرولو جرائت نه وای کړی، مګر پاکستان به په نړيواله او سيميزه کچه تر سختو نيوکو الندي راشي، ھند 

  .ته ښه ثبوت خپله سرتاج عزيز په الس ورکړ

ان به طالبانو ته په غوسه وي، خو طالبان به وايې چې نه بايد پاکستان د خپل ژوندي پاتې کيدو له پاره د افغانانو پاکست

  .قرباني خرڅې او  پر طالبانو معامله وکړي

کيدای شي چې د سرتاج عزيز څرګندونې د پاکستان د ملکي او پوځي حکومت ترمنځ ستونزې الزياتي کړي، ھغه چې 

  .   د افغانستان مسئلې اړوند اوسمھال کې شتون لريوار له مخه 

  

  سوله په عمل کې 

 کاله موږ د سولې خبرې اورو، ولي په عمل کې ھيڅ نه ١۴د سولې اړوند په کار ده چې خبرې او عمل پرتله شي، 

اتې  مياشتي کيږي چې د سولې تکراري او  مھمې خبرې د ولسمشر غني څخه اورو،  دومره زي١٨نږدې .  دي شوي

چې باور او يقين کيږي چې سولې ته ژمن او سوله راځي، مګر که عمل ته متوجه شو، نه داچې پرمختګ شته، بلکې 

له صفر سلنې څخه ھم کښته پرمختګ دی، شاتګ دی، شپني عمليات، امريکا سره تړون، پاکستان سره ځنډيدلی  

راتلل او واليتونو ته د جګړې له پاره تلل، تھديد او د طالب ځپلو خبري، له امريکا امنيتې تړون، بھرني پوځيان بيرته 

  .او روسيې څخه وسلې اخيستل، دا ټول د سولې ضد کارونه دي چې غني وکړل

غني ارګ ته له ننوتلو مخکې طالبانو سره ناستې کړي وي ، نيمه تفاھمات شوی وو، طالب غوښتنې پوره کړي، 

  و خلکو ھمدا کار وکړ،  چې اوسمھال غني وايې صالحيت به څوک لري؟ھمدي قطر کې ناست

ه چې له امريکا سره امنيتې تړون السليک نه شي ، خپلواکه افغان شموله اداره  باندي به خبرې و کابل څخه غوښتنه دا

 لپاره کار کوي، کيږي، لنډمھاله اداره به جوړيږي،  ھمدا  لنډمھاله اداره به د راتلونکي منتخب او مشروع حکومت

غني سر خوځولی وو، مګر له خپلو  ژمنو په شا شو، اوس ھم وخت شته که د بھرنيانو د وتلو پر سر او دلنډ مھاله 

  .حکومت اړوند سولې ته د رسيدو مذاکرات  وشي

 غني چې ارګ ته ننوتی بيا ھم له طالبانو سره مختلفي ناستي وشوي، کومې ژمنې او خبرې چې شوي کابل بدلون

  . ورکړي

ستونزه داده چې کابل اداره کې د موقف توحيد نشته، ولسمشر غني د سولې خپل تعريف لري، عبدهللا ، دوستم او محقق 

د خپلو ګټو خوندي ساتلو سره  سوله غواړي، احمد ضياء مسعود، د بھرنيو چارو وزير او د بلخ سرپرست والي ھم د 

  .مليشو جوړولو ګواښونه کوي

  ؟لو ډلو ټپلو او چارواکو ته يو سياست په کار دی جنګ يا سولهد حکومت بٻالبٻ

د کابل دريځ ډير ژر ژر بدلون کوي، کله پاکستان سره ډير ژور مخکې والړشي، کله ھند سره او کله ھم چين سره، 

داسي مختلف االضالع مثلت جوړول غواړي چې دا ضلعي يوبل نه قطع کوي، د ھند او پاکستان اړيکې يوبل سره 

يري ترينګلي دي، افغان حکومت بايد په منځني حد کې اړيکې له دواړو ھيوادو سره وساتی، دا ډول د چين او ھند ډ

  . اړيکې ورته ډول دي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

تر ډيره ښکاري چې د سولې اړوند د طالب موقف واحد دی ، ھغوی په دوحه کې د پګواش په لومړۍ او دويمه ناسته 

  ه  لږ تر لږه روښانه کړيکې د سولې اړوند صراحت او خپله تګالر

  

  پاکستان به له طالب سره ټکر  ته زړه ښه کړي

پاکستان  طالب سره ټکر ته نه ځي مجبوريتونه لري، طالب تر حکومت قوي او  د ھيواد زياته سٻمه يې تر کنټرول 

سره ھم طالب په الندي ده، د ھند او چين سره اړيکې يې داسي نه دي چې پاکستان ورڅخه ويره ولري، دا ډول ايران 

اړيکو کې تعادل ساتلی دی، مھمه داده چې افغان طالب د پاکستان په ولس کې نفوذ لري، د پاکستان په مذھبي ګوندونو 

  .او مذھبي څيرو کې نفوذ لري، او د ډيورنډ دواړو غاړو ته پراخ قومي نفوذ لري

ون کې له ګردي ميز خالصيدو وروسته وويل يو تن چې د افغان حکومت امنيت شورا کې اوسمھال کار کوي، په ټلويز

چې کله پاکستان د طالبانو د واکمنۍ پر مھال پر افغانستان اوړه بند کړل، په تورخم او چمن يې اجازه نه ورکوله، 

طالبانو پاکستان ته احوال ورکړ چې الره خالصوي، اوړه راپريږدي او که له ھند سره د اوړو اخيستلو تړون وکړي، 

  .ارواکو سخت تکان وخوړپاکستاني چ

پاکستان چې د طالب په نوم  له نړيوالو څخه ګټې ترالسه کوي، او له طالب سره د فاصلي نيولو انديښنې او زيانونه ھم 

ورته معلوم دي، په دي ھم پوه دی چې ايران او روسيه کمين کي ناست دي، طالب له دواړو ھيوادونو سره اړيکې 

 پر طالب دداسي فشار راوستلو جوګه نه وي کوم چې افغان حکومت او يا نور يې فکر لري، نو پاکستان به اوس مھال

  .کوي

  

  د افغان جنګ له امله پاکستاني جنراالن ميلونران شول

ت او ثبات شورا غړی عبدالھادي   ارغنديوال وايې چې  پاکستاني سمشر او د حرا) ارغنديوال(د اسالمي حزب 

 برکته ميلونران شول، ګټې يې د افغانستان په جنګ کې دي، زموږ جګړه ددوی له پاره جنراالن د افغانستان د جنګ له

  .تجارت دی او د افغانستان جنګ له امله پاکستان ستراتيژيک موقعيت ترالسه کړی دی

ارغنديوال وايې چې سوله ھرڅوک غواړي مګر مھمه داده چې  د جنګ عوامل و پٻژندل شي،  د سولې په اوسنۍ 

په څلوراړخيزو ناستو باوري نه يم، .اندي باور نه لرم، د جنګ دوام موږ غالمان، کمزوري او احتياج کويتګالره ب

بيخې مايوس ھم نه يم، د داسي افغاني مذاکراتو اړتيا ده  چې نړلوال ناظرين پکې شتون ولري ، که حکومت ناکامه  

  .و سمې برنامې ولري مناسب حل دیکيږي نو داسي موقت حکومت چې ښکٻلو اړخونو ته قابل قبول وي ا

د افغان حکومت مخالف اپوزيسون مشر ډاکټر انوارالحق احددي وايې چې حکومت عوام فريبي کوي، خبري ډيري 

کوي چې سوله راځي مګر اصل کي ھيڅ ھم نشته، که طالبان په څلوړاړخيزو ناستو کې حاضرشي نتيجه ورکوي او 

 امريکا به په پاکستان فشار راوړي، چې طالبان خبرو ته کينوي، باوري نه که حاضر نه شي نتيجه نه ورکوي، داچې

  .يم چې پاکستان به داکار وکړي

داچې د ھيواد په شمال کې خلک جګړې ته بلل کيږي، حکومت د سولې روښانه طرحه نه لري، دخلکو دفاع د 

  .الیحکومت دنده ده، پوځ شته، پيسې شته مګر دطالب مقابل کې مقاومت نه شي کو

احدي وايې چې طالب په نظامي بن بست باوري نه دی، که راتلونکی پسرلی کې حکومت دفاع وکړي، ممکن بيا 

  .طالب له افغان حکومت سره مخامخ مذاکراتو ته حاضر شي
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ښاغلي احدي  وويل چې طالبانو سره يې ليدلي دي، ھغوی په لنډمھاله حکومت باندي راضي کيږي مګر په حکومت 

ه کوي،  که داسي سوله او حکومت راځي چې طالب ھم پکې وي دا ښه ده، او که نه وي نو بيا موږ درې کې ګډون ن

  . نور کلونه دغه ناکام حکومت ته انتظار نه شو کوالی،  انتخابات غواړو

  

  حل الره

او ګاونډيان يې په ډير لنډ ډول سره وايو چې خپله افغانان د سولې پروسه کې وړ او مناسب کار کوالی شي، بھرنيان 

ھغه ډول نه شي کوالی کوم چې  ګردو  افغانانو  او يا ښکيلو اړخو ته د منلو وړ وي،  د افغانانو  ګاونډي او بھرني 

  . خواخوږي به وي خو  متل دي وايې پيشو د خدای له پاره موږک نه نيسي

 پاره بيطرفه کسان او دريمګړی ګروپ دکابل ادارې د موقف يووالي اړين دی ، د سولې مذاکراتو  او مخامخ خبرو له

جوړول او ھغوی ته واک ورکول،   مقابل لوري نه ھم د واک غوښتنه، پر  لنډمھاله اداره باندي خبرې او ھوکړه،  

  .داسي اداره چې د بل راتلونکې مشروع حکومت لپاره کار ورکړي

چې ملي ارزښتونه پکې متضرر کيږي د بلې په سوله کولو کې بايد ملي ارزښتونه خوندي او وساتل شي، داسي سوله 

  .جګړې پٻالمه به وي

 د بھرنيانو شتون د سولې اړوند لوی خنډ دی، د طالبانو  لخوا د بھرنيانود وتلو مھالويش اعالن او منل،  تنازل او ښه 

 داچې د فرصت دی، نړيوال بايد امريکا قانع کړي چې د افغانستان جګړې څخه په بامسؤليته ډول سره ووځي، نه

نويمو کلونو ناکامه تجربه تکرار شي، چې روس او امريکا د افغانانو جګړه بې مھاره پريښوده،  امريکا او روسانو 

دواړو له مسؤليت څخه پښې سپکې کړي، چې دادی ال ھم جګړه روانه ده، که داځل ھم امريکا مسؤليت نه مني، نو 

  . ودريږي او سوله راشيستونزمنه به وي چې ژر دي په افغانستان کې  جګړه

د غني له پاره تر ټولو مھمه السته راوړنه سوله ده، که چانس له السه ورکړي، تاريخ به دده ناکامه دوره او ګډ 

حکومت په ډيرو بدو تورو کرښتو وليکي، او طالب ته په کار ده چې د سولې ھر ډول ھڅې وکړي، که جګړه دوام 

بتکار په خپل الس کې د ولس سره په مشوره نه اخلي بيا به ګرانه وي چې د کوي، سوله نه راځي، اوطالب د سولې ا

په افغان سوله کې د افغان ولس، امريکايې ولس، . راتلونکي جګړې پړه له غاړي واړوي، او ځان ته برائت ورکړي

ر ناست سياستوال اروپايې ولس، طالب، افغان حکومت او ګاونډيو ګټه او خير دی، په کار ده چې افغان ولس او په کو

  .په طالب، حکومت او نړيوالو مدني فشار راوړي چې سولې ته په عمل کې حاضر شي

 

 

 
 


