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   نظرمحمد مطمئن:ليــکوال او شناند

   ٢٠١۵ مارچ ٠١
 

  د مذاکراتو روانه لړۍ؛ ايا پاکستان طالبان خبرو ته اړباسل؟
البانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو په تٻره اوونۍ د بي بي سي په ګډون ځينو پاکستاني رسنيو د افغان ط

د پاکستان اردو ژبې ايکسپريس ورځپاڼې بيا دا ھم په کې ويل چې د طالبانو د . باب ھيښوونکي خبرونه خپاره کړل

سره له دې چې ھغه خبرې . قطر دفتر غړي د افغان حکومت سره د مذاکراتو له پاره پاکستان ته ورروان دی

وسه د طالبانو او افغان حکومت تر منځ د مذاکراتو کوم څرک ونه لګيدی، مګر دغو تبليغاتو خپرې شوې، خو تر ا

داسې ښکاري چې دغو . ځينو ته ال ھم د غولوونکي سراب ښوولو له الرې د سولې ھيلې راژوندۍ کړي دی

  . نا نه دیتبليغاتو نه يوازې پر عادي سولې ته تږي افغان اغٻز کړی، چې ولسمشر ھم له دې اغٻزې مستث

  

  غولوونکی ُسراب

ولسمشر اشرف غني د سولې په نوم غولوونکې لومه کې راګيری دی، داسې لکه په دښته کې چې تږی مسافر په 

که ولسمشر په . غولوونکي سراب پسي اللھانده منډې وھي او باالخره په خپل مخکې تګ سره ځان ھالک کوي

  . ړه له سياسي ھالکت سره مخ کٻدونکی دیخپلې نوې رويې کې بدلون رانه وړي، خدای مه ک

پاکستان د حامد کرزي له حکومت سره ھم څو څو ځلې دغه ډول تبليغاتي لوبې کړې وې؛ خو داسې ښکاري چې 

ولسمشر غني د دې نوې لومې په لومړنيو پړاوونو کې پرې زړه بايللی او ګومان کوي چې ګواکې د لسيزو رقيب 

د دې تبليغاتو يوه په زړه پورې نښه دا ده .  ګټې پر موازې ھغو بدلې شوې ديپاکستان يې پر دوست او متضادې

  .چې پٻل يې له پاکستانه وشي او بيا دلته په کابل کې تر بل ھر ځايه ورته ال پراخ کمپاين وشي

  

  ! امنيتي تړون سره کرښه ده

کرزي چې تر بل ھر چا . موضوع وهامنيتي تړون د حامد کرزي او د امريکا د حکومتونو ترمنځ تر ټوله ناندريزه 

امريکايان ښه پٻژندلي وو او له ھغوی سره يې تعامل ښه زده دی، د تړون پلوو امريکا تبليغاتو ته تن ورنه کړ او 

  . وويل» نه«په وروستيو کې امريکايانو ته يې کمی سارې 

 السليک کړ، داسې تړون چې په پرتله په ھمدومره عجله دا تړون» نه«مګر ولسمشر غني بيا د حامد کرزي د 

  .ښايي د سولې ھيلې به يې په ګروت کې وې
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باوري سرچينې وايي چې غني له ټاکنو نه مخکې له طالبانو سره په کوم عربي ھيواد کې ليدنه کړې وه او ھغوی  (

  !)ورته په ښکاره ويلي و چې د امنيتي تړون السليک سره کرښه ده

ټر اشرف غني ته دا خبره شوې وه چې له امريکا سره د  امنيتي تړون له ولسمشريزو ټاکنو څخه وړاندې ډاک

  .السليک سره کرښه ده او ډاکټر غني ھم وعده کړې وه چې واک ته په رسيدو به امنيتي تړون نه السليک کوي

 غني آيا ممکن به وي چې ډاکټر غني پر ځان د طالبانو بايللی اعتبار بيرته په ځای  کړي، له بٻالبٻلو الرو څخه

زه واک ته ورسٻدم «طالبانو ته نږدې کسانو ته ډاډ ورکړي و چې طالبانو ته مخامخ دغه پٻغام ورسوئ چې که 

  . »امنيتي تړون ځنډوم او نه يې السليکوم

  

  ! د ژنيو لوبه تکرار نه شي

ګر د جھاد پر که څه ھم له امريکا سره امنيتي تړون السليک د طالبانو او افغان حکومت تر منځ سره کرښه ده، م

مھال د اسالمي ګوندونو او ډاکټر نجيب هللا تر منځ د نه خبرو او مذاکراتو ته نه چمتو کيدو ترخه تجربه ھم په ياد 

لرو، چې څه ډول پاکستان په ژنيو کې د مجاھدينو استازيتوب وکړ او د مجاھدينو ګوښيتوب بيا کورنۍ جګړه ھم 

  .رامنځته کړي

ن ډٻر پياوړي او په نړيواله کچه پٻژندل شوي وو؛ خو بيا يې ھم په دغسې حياتي ھغه مھال که څه ھم مجاھدي

مذاکراتو کې استازيتوب د پاکستان په برخه رسٻدلی وو؛ خو نن طالبان دومره توانٻدلي چې خپله خبره په خپله ژبه 

  . وکړي، چې دا ښايي په ټوله کې په نٻک پال ونيسو

ي چې پاکستان به ځينې طالبان مجبور کړي چې د افغان حکومت سره يې د  که نن ولسمشر غني پر دي خوشاله و

سولې خبرو ته کينوي،  خو زموږ ھغه ترخه تجربه ھم ياد ده چې په پنډۍ کې د مجاھدينو حکومت جوړ، ښاغلي 

چې  کلونو کٻږي ٢۶حکمتيار پکې ناديده ونيول شو، د ھغه خوښه پکې وانه خيستل شوه، پايله يې دا چې  دا دی 

  .موږ ال ھم په جګړه کې بوخت يو

  

  ؟...که پاکستان د طالبانو په نامه خلک خبرو ته کٻنوي

 اوس که د اصلي طالبانو پر ځای يوه ډله خلک پاکستان له افغان حکومت سره خبرو ته کينوي، نو بيا به يې پايله  

ښتينی وي؟ ايا پخوانی رقابت واقعاً ھمھغسي ناسمه نه وي؟ پاکستان به له اشرف غني سره په روانه سناريو کې ر

  پر دوستي اوښتی؟

ولي د افغان حکومت او طالبانو د سولې اړوند خبرې تيره اونۍ دومره زياتې رسنيزې شوې؟ بٻالبٻل عوامل به 

  :لري

 وويل چې د پاکستان آی ايس آی په افغانستان کې ١٣٩٣مه ٢۶د دفاع پخواني وزير بسم هللا محمدي  د دلوي په 

 کوي، په سبا ورځ د پاکستان د پوځ مشر راحيل شريف کابل ته راغی، ولسمشر غني ته يې ډاډ ورکړ چې جګړه

  .طالبان خبرو ته چمتو شوې

او داخبره الھم پټه ده پاکستانې رسنيو نه ده ښکار کړي، چې کله په پاکستان کې د طالبانو او چين ترمنځ د دوه 

شوه، چې ډيرې خبرې پکې د چين له خوا په افغانستان کې د معدنو اړخيزه اړيکو د جوړولو په موخه ليدنه و

له دې خبرې دا ھم په . استخراج، د ختيځ ترکستان  غورځنګ او ځينې نور فرعي مسايلو باندي ھم بحث وشو

  . ګوته کٻدای شي چې روان د پاکستاني رسنيو تبليغات پر څه فوکس لري او موخه يې څه ده
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اکستان رسنيو راپور ورکړ چې د طالبانو پالوی له قطر څخه پاکستان ته راغلی او له له دي ليدنې وروسته د پ

پاکستاني چارواکو سره يې د افغان حکومت سره د سولې اړوند خبرو باندي ناستې کړي، ولي اصل موضوع بيخې 

  .پکې ورکه ده چې له چين سره د طالبانو خبري وي

ه افغان حکومت سره خبرو ته کينولی شي او طالبان د پاکستان د خولې که پاکستان په دومره اساني سره طالبان ل

خلک وي، د پاکستان خبره مني، نو بيا خو افغان حکومت، امريکا او نړيوالي ټولنې ته په کار ده چې د تيرې 

ديارلس کلني جګړې د تاوان  غوښتنه له پاکستان څخه وکړي، او په رسمې ډول د جګړې پړه پر پاکستان ور 

  .اچويو

موږ الھم د سولې اړوند له افغان حکومت څخه مجھول خبرونه اورو، د افغان حکومت دعوه ده چې د سولې 

 شروع شي بلکې ھغوی يې د نتيجې خبرې نتيجې ته نږدې دي، د دي پرځای چې وويل شي چې خبرې به عمالً 

  .دعوه کوي

  

  »!٪ خبرو ته چمتو دي١٠٠طالبان «

٪ خبري ٨٠٪ او ۵٠٪، ٢٠يې چې تير وختونه به راحيل شريف کابل ته راتلی، نو ولسمشرغني ته نږدې کسان وا

٪ خبره جوړه ١٠٠به يې کولي چې طالبان له حکومت سره خبرو ته اماده شوې، داځل چې راغی ھغه ويلې چې 

  .ده او طالبان خبرو ته چمتو شوي

اچۍ کې راټول کړي او ھغوی ته يې ويلي بله خبره د غني له خوا دا شوې چې دا ځل پاکستان طالب مشران په کر

چې سوله او خبرې ستاسي په ګټه دي که خبرو ته چمتو ياست ښه ده او که نه وي نو پاکستان پر تاسي مرستې 

  .بندوي او د بل ځای په لټه کې شئ

ن دوی ته بل خوا بيا طالبانو ته نږدې سرچينې وايې چې ډيری طالبان د داسي ورځې انتظار دي چې کله ھم پاکستا

  .ووايي چې تاسي له پاکستان څخه ووځئ او د بل ځای په لټه کې شئ

فکر کيږي چې پاکستان پر طالبانو د فشار راوستلو او له پاکستان څخه په يومخيز ډول د ھغوی شړلو پر زيان ډير 

ي او طالبان په ښه پوھيږي، چې امنيتي وضعيت به په پاکستان او افغانستان دواړو ھيوادونو کې نور ھم خراب ش

  . ډيره اسانۍ سره کوالی شي چې کوم بل ځای ته کډه شي

٪ د سولې  دخبرو له پاره د طالبانو چمتو والي عقل نه مني او د کراچۍ او پاکستان له خوا داسي عمل ھم ١٠٠

  .ماته سم نه بريښې ځکه ال ھم د ھند السونه له افغانستان څخه وتلي نه دي

لې اړوند له خلکو مشورې غواړي چې څه ډول سوله وشي، له طالبانو سره کوم ډول ولسمشر غني لګيا دي د سو

خبرې په مخ يوړل شي او ھغه وايي چې اخرنۍ خبري بايد کابل کې وي او د افغانانو الس کي وي، امريکا به ھم 

  .په خبرو کې حضور لري خو خبري به د افغان حکومت په واک کي وي

لي ده  چې قطر ته ھم پاکستان خپل خلک استولي او د قطر طالبانو  ھم د خبرو له د ارګ  څخه دا خبره ھم راوت

  . پاره وعده کړي

ولسمشر په دي کې ھم  له ځينو کسانو مشوره غوښتې چې  قطر که پاکستان به د لومړنيو خبرو د شروع له پاره 

وله رانه ولم نو حکومت ھم مناسب ځای وي؟ او بل غني په څو ځله ويلي چې زه حتما سوله راولم او که س

  .پريږدم
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يوه خبره ډيره مھمه ده چې غني په غرب کې وخت تير کړی ھغه پوھيږي چې څه ډول د خلکو ذھنونه خپل لورته 

  .ور مات کړي

  

  ! سوله او د پاکستان نوې لوبه

دا توفق ھم شوې د پاکستان او ولسمشر غني ترمنځ لوبه ښه ګرمه روان ده، د پاکستان د پوځ له مشر سره د غني 

چې افغانستان به ھغه پاکستاني طالبان چې افغانستان کې دي پاکستان ته سپاري او پاکستان به افغان طالبان خبرو 

  .ته کينوي

ولسمشر غني لومړی سفر سعودي او بيا چين ته د دي له پاره وکړ چې ياد ھيوادونه پر پاکستان فشار راوړي چې 

 پاکستان د غني دغه کړنه په ځير څارله، ھڅه يې وکړه چې د غني مخه طالبان د سولې خبرو ته کينوي،

راوګرځوي، ھمداسي وشول، له غني سره يې نږدې روابط ټينګ کړل، د دي له پاره نه چې حالت مثبت لورته 

پيدا يوړل شي، د دي له پاره چې  د غني د سفرونو سلسله وتړل شي، پر پاکستان د کوم ھيواد له خوا فشار ته اړتيا 

  .نه شي او د سولې اړوند له ولسمشر غني څخه د نورو ھيوادونو توجه کمه کړي

 کلنې نږدې ١٣ھمدا ډول پاکستان وکوالی شول چې له غني سره په ډير نږدي والي سره د ھند او افغانستان تيرې 

  .اړيکې ھم زيانمنې کړي

پوره او يا لوړه کچه کم شوې نه وی، دوی دي په پاکستان ته به ستونزمنه وی چې په افغانستان کې د ھند نفوذ په 

  .افغانستان کې سولې ته ليواله شي

د طالبانو او افغان حکومت د سولې خبرو اړوند به پاکستان مجبور وي چې ھمدغه ډول رسنۍ او افغان چارواکې 

  .بوخت وساتي

ارې سره پاکستان کينوي، لکه څنګه ممکن چې يوه ډله مجھول الھويه کسان به د طالبانو په استازيتوب له کابل اد

يې  چې د نړۍ په نورو فورمونو کې په پټه کول او کړي، ھغوی به افغان حکومت ته ځينې  سخت شرايط ھم 

وړاندي کړي، خو دا ټول د لوبي برخې دي، افغان چارواکې به ھله پوه شي چې د ورځي په اخر کې ھيڅ ھم په 

  .الس کې ونه لري

 ترسره شي او پاکستان له افغان حکومت سره يوه ډله د طالبانو په نوم کينوي، نو دا بيا د که چيرته ھمدغه لوبه

سولې په ځای ستونزې زياتوي، طالبان  به نور ھم د سولې په پروسه بې باوره شي او په راتلونکې کې به ھيڅ 

  .ډول د سولې مذاکراتو ته چمتو نه وي

دغه ډول کسان چې يو پکې د مالجليل آخند نوم ياديږي له افغان ځينې داسي راپورونه ھم شته چې پاکستان ھم

  .دولت، چين او روسيې سره ھم پټو خبرو کې کينولي دي

  

  پاکستان ولې قطر بھير سره دلچسپي نه لري؟

په قطر کې له اوږدې جګړې وروسته طالبانو د لومړي ځل لپاره خپل سياسي ادرس مشخص کړ؛ خو د دفتر له 

تل يې ھڅه کړې ده چې ځينې مجھول . تنې راھيسې پاکستان قطر بھير سره دلچسپي نه لريتاسيس او پرانيس

عناصر د طالبانو د رښتينو استازو په نامه رسنيو کې مطرح کړي، ويې پړسوي، افغان حکومت پرې وغولوی او 

او امتيازات يې دا لوبه پخوا ھم پاکستان کړې، وخت يې وژلی . پای کې ځان ته يو لړ امتيازات ترالسه کړي

پخوا ھم د ستونزې ريښه ھمدا وه چې افغان حکومت د پاکستان له خوا پر شوو ژمنو باور کړی و؛ . ترالسه کړي
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خو ھغه مھال د ولسمشر کرزي حکومت په ټوله کې د پاکستان کړنو ته په مشکوک نظر کتل، نه لکه ولسمشر 

  ! غني چې له اوبو ليدلو وړاندې پايڅي بډ وھي

ه چې پورته ورته اشاره وشوه، طالبان لږ تر لږه توانٻدلي چې په نړيوالو فورمونو کې خپلې خبرې په لکه څنګ

خپله وکړي، ښايي د طالبانو ھمدا طبيعت وي چې پاکستان د قطر بھير ته په ښه سترګه نه ګوري او تل يې دوه 

  . ګونې لوبه کړې ده

و، داسي تګالره چې د سياسي او نظامي مسايلو اړوند د امريکا او طالبانو له ډيره وخته پر يوه تګالره باندی کار کا

بيا په وروسته کې که امريکايان له ھيواده وځي د کابل ادارې سره د خبرو او مذاکراتو مربوط مسايل پکې ځای او 

  .يوه رڼه تګالره ولري

او د ھمدې موقع نه استفاده معلوميږي چې د طالبانو دغه تګالره وروستۍ شوې، د پاکستان چارواکې ورنه خبر 

شوې، ځکه په تګالره کې ھرڅه واضح دي، له امريکا سره د ستونزې اړوند څه ډول خبري او د قطر دفتر د تيرو 

تجربو په نظر کې نيولو سره که دا ځل خبرې پٻل کيږي په کوم ډول به وي، داسې ښکاري چې طالبان په بين 

  .االفغاني تفاھم باور لري

چې تر دي مھال له افغان حکومت سره د مذاکراتو اړوند پريکړه نه ده شوې، ولي د حکومت او طالبان وايي 

بٻالبٻلو خواوو څخه د خبرو کولو او مذاکراتو کولو غوښتنه شوې، طالبان وايې چې موږ ته خپل شرايط مھم دي 

  .او ھغه د دي اجازه نه راکوي چې له کابل ادارې سره د خبرو ميز ته کښينو

شنونکې په دي نظر دي چې پاکستان نه غواړي چې قطر دي د طالبانو د مذاکراتو مرکز وي، غواړي د قطر ځينې 

  .پروسه ناکامه شي، نو ځکه يې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو کولو اوازې خپرې کړي

ه افغانستان کې دننه ھغو سياسي شنونکې په دي نظر دي که پاکستان پر افغان طالبانو فشار زيات کړی، ھغوی به پ

سٻمو ته ځانونه ورسوې چې د طالبانو تر کنټرول الندي دي، داسې ھم ويل کيږي چې د نړۍ ځينو نورو ھيوادو ته 

به ھم والړ شي؛ ځکه اوس د دوی اړيکي له ځينو نورو ھيوادو سره ډير ټينګ شوې دي، د دي پر ځای چې امنيت 

  .مريز کال د شروع سره دناامنۍ د زياتوالي امکان ليدل کيږيسم شي، نا امني به زياته شي، د نوی ل

داسي راپورونه ھم شته چې طالبانو او امريکايانو په درٻم الس خبرې کولي، امريکا طالبانو ته وعده و رکړي چې 

ا  تنو په شاوخوا کې به يې د امريک١٠٠٠ ز کال به خپل ټول پوځيان له افغانستان څخه باسي، يواځي د ٢٠١۶تر 

  .د سفارت ساتنې دنده په غاړه لري او پاتي به شي

امريکا دا ھم منلي وه چې د قطر دفتر به دوٻم ځل پرانستل کيږي، او ځينې راپورونه خو داسي ھم دي چې تيره 

  .اونۍ د امريکايانو او طالبانو ليدنه شوي

  

  لنډمھاله يارانه

و له بل سره په شويو وعدو او ژمنو سرته رسولو کې ډيری شنونکې په دي نظر دي چې پاکستان او افغانستان به ي

  .پاتي راشي، او د دوي دغه نږدٻوالی به ډير وخت دوام ونه کړي

پاکستان د سولې له خبرو څخه په يو مخيز ډول ايستل ھم ستونزمن کار دی او په کلي ډول په خبرو کې شريک 

  . ساتل ھم ستونزې پيداکوي
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و نور ګاونډي ھيوادونه د  ھند، روسيې ، چين او برتانيا په شمول  په  اعتماد کې ښه دا ده چې د پاکستان، ايران ا

واخيستل شي، امريکا د سولې رښتينې پروسي ته داخله شي، افغان حکومت او امريکا د جنګ پرځای د سولې 

  .تګالره غوره کړي

ونه او يو شمير واليتونه که خبره په اوسني حکومت کې د طالبانو راشريکول، ھغوی ته په شمار څو وزارت

ورکول وي، او له دي ھا خوا نور څه نه وي، له امريکا سره د امنيتي تړون اړوند د اوسنۍ افغان ادارې ټينګار په 

خپل ځای پاتي وي، بيا نو د سولې خبرې يواځي شعار دی، او په دي ډول به ولسمشر غني غواړي چې خپله پنځه 

  . ډيرې ستونزي ورته پرتې ديکلنه دوره پوره کړي، چې په مخ کې

په دي اميد چې د سولې له پاره د خنډونو په نښه کول او له منځه وړلو باندي فکر ؤشي او د سولې له پاره په حل 

  .داسي حل الري چې د افغان ولس له بطن څخه وي، نه د لويديځ او ټوپکساالرو د سولې  طرحې. الرو غور ؤشي

  ان په ھيلهد باثباته او سوله ييز افغانست

 

 


