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  نظرمحمد مطمئن:ليکوال او شناند

  ٢٠١۶ مارچ ١۶
  

  مه؛١۵د مارچ 
  !!!د بھرنيو چارو وزارت چارواکي خبر دي؟

 
څلور اړخيزه ناسته وشوه، د ناستې نتيجه د تيرو مخکنيو مه نيټه په کابل کې څلورمه ٢٣تيره مياشت د فيبروري پر 

افغان او پاکستاني چارواکو رسنيو ته . دريو غونډو په ډول داځل ھم دا شوه چې پنځمه څلوراړخيزه ناسته به کيږي

و د وويل چې د مارچ مياشت په لومړۍ اونۍ کې به په اسالم اباد کې پنځمه ناسته کيږي او په ناسته کې به د طالبان

  .دا ډول د اسالمي حزب استازي به ھم ګډون کوي. بٻالبٻلو ډلو استازي ګډون کوي

 .کله چې د مارچ لومړۍ اونۍ ال نه وه ختمه شوې چارواکو اعالن وکړ چې ناسته به د مارچ تر لسمې نيټې وشي

راتو ميز ته به يې سرتاج عزير په امريکا کې څرګندونې وکړي چې طالبان ددوی تر کنټرول الندي دي او د مذاک

طالبانو ھم د څلوراړخيزو ناستو اړوند خپله چوپتيا ماته کړه، اعالميه يې خپره کړه چې د څلوراړخيزو . راکش کړي

ناستو اړوند ورسره اړيکه نه ده نيول شوي، دغه ډول ناستې نتيجه نه ورکوي، په ھيواد کې د بھرنيانو شتون د سولې 

 . زياته يې کړه چې په څلوراړخيزه  ناسته کې ګډون نه کويمذاکراتو اړوند لوی خنډ دی، او

پاکستاني رسنيو وويل چې دا د طالبانو سياسي تاکتيکې څرګندونې دي او ھغه چمتو دي چې په راتلونکي غونډه کې 

 .ګډون وکړي

تانيې د بھرنيو چارو د پاکستاني رسنيو څخه په الھام اخيستلو سره د افغانستان د بھرنيو چارو سياسي مرستيال ھم د بري

د وزيرې سره په مطبوعاتي کانفرانس کې وويل چې د طالبانو اعالميه او څرګندونې سياستي تاکتيکې خبرې دي او 

  .دوی اميد لري چې د طالبانو استازي به په راتلونکي څلوراړخيزه ناسته کې ګډون وکړي

او دادی . مې پوري وښودله١۵ي نيټه د مارچ مياشتي تر د غونډې احتمال) افغانستان او پاکستان(داځل دواړو ھيوادونو 

 پاکستان حکومتونو د لوبې تر حده پاتې –دا نيټه ھم راورسيده او تيره به شي، خو د سولې مذاکرات به ال ھم د افغان 

  .وي

مستند ډول په داسي حالت کې چې په ګوښته کې د افغان او پاکستاني پوله ساتو ځواکونو د جګړې راپورونه رسنيو په 

خپاره کړل، په کونړ د پاکستان د راکټي بريدونو ورھاخوا  نړيوالو رسنيو د پاکستان د چورلکو بمبارد راپورونه 

  .ورکړل، د ھلمند په بھرام چاه سٻمه کې د پاکستاني پوځيانو له خوا د افغانستان د خاروي الندي کولو خبر ورکول شو
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ې په شنډنډ کې پاکستاني روزل شوو پوځيانو د چورلکو په مټ عمليات کړي، جالبه داوه چې ځينو رسنيو داھم وويل چ

  .کوم چې ناسم خبر وو

نږدې تر لس زيات کلونه ھمدا غولونکې د سولې اړوند وعدې کرزي صاحب افغان ولس او نړيوالو ته ورکولي، او 

  .ت شريکان ولس ته ورکويدادی يونيم کال کيږي چې ھمدا غولونکي وعدې ډاکټر اشرف غني او د ھغه د حکوم

کال کې په بريتانياکې ھمدي پاکستاني سرتاج عزيز کرزي ته د بھرنيانو په مخ کې وويل . ز٢٠١٢زما ياد دي چې په 

 مياشتو کې به طالبان سولې ته کينوي او سوله به کوي، په مقابل کې په پټو سترګو کرزي صاحب د ۶چې په 

ون ومانه چې نن دادی پاکستاني پوځيان دھمھغه تړون له مخې د ډيورنډ په تړ) د ډيورنډ پولې ساتنه(باډرمنجمنټ 

  .نامنل شوې کرښه خندقونه کيندي

ډير ځله پاکستان ورته وعدې وکړي، ډاکټر اشرف غني د کرزي ناکامه تګالره تعقيب کړه،  ډيپلوماټيک اصول يې تر 

  .ره معاملې ته زړه ښه کړپښو الندي کړل، افغان ملکي حکومت د پاکستان له پوځي حکومت س

ګډ حکومت چې په خپله تګالره کې له پاکستان سره دومره مخکې والړ چې د آی ايس آی او ملي امنيت تر منځ د 

تړون مسوده نھايې شوه، کرزي او دھغه ملګرو او  په عمومي ډول افغان ولس يې مخالفت وکړ، غني مجبوره شو چې 

  .امنيت مشر نبيل استعفی ته مجبوره شو، ھغه د تړون مخالف ووھغه ھوکړه ليک وځنډوي، د ملي 

اوس چې افغان حکومتي چارواکي پوھيږي چې د دوی ھڅې داچې سوله له پاکستان څخه غواړي، طالبان له پاکستان 

څخه غواړي ناکامه ده، ځينې چارواکي وايې چې دا السته راوړنه لرو چې طالب اوس وايې چې موږ له افغان 

  .سره خبرو ته چمتو يوحکومت 

طالبانو خپل استازي کلونه مخکې دھمدې له پاره قطر ته واستول چې د سولې خبرې عملي پٻل شي، د افغانستان د 

داچې حکومتي چارواکې دا . شخړې داخلي بعد له افغانانو او بھرنی بعد ستونزې له بھرنيانو سره پرې خبرې وکړي

  .ھيږو چې طالبانو ھمدا خبرې کلونه مخکې کړيخبره کوي، د ولس غولول دي او موږ پو

 مطرح افغان سياستوالو ٧نږدې دوه نيم کاله مخکې چې نه پاکستان خبر وو او نه ھم کرزی خبر وو، طالبانو د اوه 

نومونه د بھرنيو اډو پرضد د ملي يووالي جبھې غړو ته ورکړ چې له ھغوی سره په کوم ځاي کې د افغانستان مسئلې 

  .عد ستونزو اړوند مذاکرات او خبرې وکړيد کورني ب

استاد سياف، ډاکټر عبدهللا عبدهللا، يونس قانوني، عطامحمد نور، استادمحمد محقق، اسحق ګيالني او حامد ګيالني، ھغه 

  .کسان وو چې بايد له طالبانو سره مخامخ خبرو ته کينستي وای

طالبانو سره د افغانستان د کورنۍ شخړې اړوند مذاکرات وړانديز دا وو چې دغه لسټ او نومونه او د) ليکوال(زما 

مخامخ د ھغه وخت د ولسمشر مرستيال قسيم فھيم سره شريک شي او له ھغه سره خبره وشي، ځکه ھغه د يوې خبرې 

سړی دی، ممکن چې نتيجه ورکړي،  ولي دغه لسټ او نومونه د ھغه وخت د ولسې جرګې له مشر يونس قانوني سره 

غه وعده وکړه چې له قسيم فھيم سره به خبره کوي، ھمداسي موضوع پاتې شوه، ډاکټر عبدهللا ته د جبھې شريک شو، ھ

غړې ورغلل، بيا ھم خبره بې نتيجې وه،  محقق ژمنه وکړه چې قطر کې به د طالبانو له استازو سره ليدنه کوي، له 

ه ھمھغه ورځ د محقق د موټرو پر کاروان انفجار ژمنې وروسته چې د جبھې د غړو او محقق د ليدلو دوٻمه نيټه وه، پ

وشو، ھغه ھم په شا شو، نور نو امريکا، کرزی او پاکستان ھم په دغه پټ لسټ خبر شول، ياد کسان چې حتما به يې 

داخبره په باور سره کوم چې د . ځينو له چا څخه له طالبانو سره د ليدو اجازه غوښتنه، دوی ته اجازه ورنه کول شوه

  .په لومړيو وختونو کې نه کرزی او نه پاکستان او نه ھم امريکا خبر وولسټ 
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ستونزه په امريکا کې ده، تر څو چې امريکا ځان د افغانستان قضيه کې درٻمګړی معرفي کوي، ځان له محاکمې او 

 په اشاره سره غرامات څخه ساتي، ځان د جګړې اړخ ونه ګڼي، سوله نه راځي، پاکستان او افغان  حکومتونه د اوباما

  .مخکې ځي، د امريکا الرښوونې عملي کوي

طالبان بايد ھوښيار اوسي که جګړه اوږديږي د امريکا په ګټه ده، ښه داده چې د خپل متدين ولس سره په ګډه د سولې 

 تجربه له کاميابي وروسته ھغه  ناکامه)  د پخواني شوروي اتحاد سره جھاد(ابتکار په الس کې واخلي، او د تير جھاد 

بياځل تکرار نه شي، چې امريکا ځان له مسؤليت څخه خالص کړي او موږ افغانان په خپلو )  خپلمنځي جګړې( 

  .منځونو کې د نورو نھو کلونو له پاره سره وجنګيږو

د افغان ولس اکثريت مطلق وګړي د بھرنيانو د شتون مخالف دي، د بھرنيانو له الس وھني تر پوزې راغلي، په کار 

 کلنو ناکامو تجربو څخه ١۵چې افغان سياستوال له موقع نه سمه ګټه پورته کړي، او افغان چارواکي ھم له تيرو ده 

د امريکا . الس په سر شي، د بھرنيانو په شتون ډاډه ونه اوسي چې ددوی د واک ساتلو له پاره به ھغوی ورته جنګيږي

 دي، باوري اوسئ چې امريکا په اوسنيو افغان چارواکو د دوستي او دښمني مثالونه په عربي نړۍ کې د څيړلو وړ

باور او اعتماد نه شي کوالی، ځکه خو ھغه ژباړونکي بريتانيا بيرته راشړي چې په افغانستان کې يې د دوی له 

  .پوځيانو سره دندې سرته رسولي وي

  .د يو ھوسا او سوليٻز افغانستان په ھيله

  

 

 

 
 


