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 Political سياسی

  
  نظرمحمد مطمئن: ليکوال او شناند

  ٢٠١۵ می ١١
 

  د اسالم آباد او کابل اړيکې،
 د طالبانو دريځ او د سولې  کانفرانسونه

  

کابل ته راغی، ) ٢٠١۵ می ٧( د پګواش کانفرانس وروسته ډير ژر اصف علي زردادري ولسمشر د پاکستان پخوانی 

  .دا ډول ددغه ھيواد د استخباراتو مشر په يو پټ سفر سره ھم کابل ته راورسيد

ځينې رسنۍ چې لوړ پوړو پخوانيو او اوسنيو دولتې چارواکو ته السرسی لري، داصف علي زرداري  او د پاکستان د 

 خبر ورکړ چې طالبان به په نږدې ٢٠١۵ می ٨ چارواکو تر ليدنې وروسته په نيټه استخباراتو د مشر او افغان

  .راتلونکې کې په کوم بل ھيواد کې د افغان دولت له استازو سره مخامخ ناسته ولري

داسي معلوميږي چې د ولسمشر غني سفر ھند ته دھغه په نظر کې ممکن بدلون راوستی وي، او داډول ھغه وعدې 

ولسمشر غني ته ورکړي وي چې طالبان به د ھرې ممکنه الري څخه ھڅوي او اړ کوي چې د افغان چې پاکستان 

  .حکومت سره مخامخ خبرو ته يې کينوي، کرار کرار ناسمې خيږي

د پګواش کانفرانس کې چې د طالبانو پالوي د طالبانو په استازيتوب ګډون وکړ، د افغان حکومت له خوا استازي د 

ملګرو ملتونو له خوا د طالبانو په غوښتنه ونه منل شول، دا ډول ځينې ګاونډي ھيوادونه ھم ونه پګواش ادارې او 

توانيدل چې د کانفرانس په مشرتابه اود ملګرو ملتونو په استازو ومني چې ددوی استازي په کانفرانس کې ګډون 

نوره ھم زياته کړي وي، ھمدا المل و وکړي ،  دا نو دافغان حکومت او پاکستاني چارواکو تر منځ ممکن بې باوري 

  .چې يو په بل پسې د پاکستان لوړ پوړې چارواکې افغانستان ته راغلل

  

  ولي داځل  اصف علي زرداري؟

ولي داځل پخوانی ولسمشر اصف علي زرداري کابل ته راغی؟ معلوميږي چې د ګډ حکومت د مشر او پاکستان د 

يدو دی، اصف علي زرداري به کوشش کړی وي چې دغه بې باورې تر اوسنيو چارواکو ترمنځ اعتبار مخ په خراب

  .يوحده کمه کړي

داډول اصف علي زرداري چې د پخوانی ولسمشر کرزي سره ښې اړيکې درلودلي، او کرزي ھم په وروستي وخت 

دې نيوکې کې د غني تګالره د پاکستان اړوند ناسمه ګڼلي او د ھند سره يې د اوسني ګډ حکومت تګالره باندي تون

کړي، اصف علي زرداري ته به دنده سپارل شوې وي چې د پخواني ولسمشر کرزي سره په دي اړه تفاھم وکړي او 

  .که وتوانيږي د ھغه نظر د پاکستان په اړه لږ ترلږه مثب لور ته واړوي
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ګوند بھرنۍ تګالره د  اصف علي زردادی سفر داځل کابل ته له دي امله ھم مھم و، نږدې تير ته په کتلو سره د پيپلز 

  . مسلم ليګ ګوند په پرتله د نورو ھيوادونو په کورنيو چارو کې کمه مداخله والړه ده

  

  د افغانستان اړوند  کنفراسونو کې د طالبانو رول او ګډون

طالبانو دپګواش، جاپان او فرانسې کنفرانسونو څخه دھراړخيزه السته راوړنو، او اوسنی عام وضعيت او موجوده 

مزورې ګډ حکومت ته په کتلو سره له يادو کانفرانسونو څخه ښکاره او جوته ګټه پورته کړه، ښکاري چې طالبان به ک

په  راتلونکې کې ھم په ځينو مھمو کانفرانسونو کې ګډون وکړي، چې يابه دملګرو ملتونو له خوا وي،  اويا به دملګرو 

ه توب کوي ، کيدای شي چين، ترکيه، عربی ھيوادونه ياکوم ملتونو په غوښتنه وې مګرځينې ھيوادونه به يې کورب

  اروپايې ھيواد کې راتلونکې کانفرانسونه وي

  

  د  پاکستان، طالب او چين مثلث

دپاکستان څخه کابل ته راغلو ھيئتونو به  ممکن د ګډ حکومت مشرته د چين او طالبانو د احتمالي ناستې اړوند 

  ې نيټه او ځای به يې ھم ورته ښودلی وي،معلومات ورکړي وي، ممکن چې د ناست

د  په داسي حال کې چې دا ډول غونډې ھسې ھم له مخکی نه دطالبانو او چنايی اړخونو لخوا په ګډه ټاکلې شوې وې 

چين ھيواد سره د طالبانو اړيکې ډير د پخوا  پٻل شوې مګر دتيرکال راھيسي څو ناستې دپاکستان په وساطت ترسره 

بٻلو ځايونو کې يې ورسره ليدنې شوې، چې لومړي ځل يې ليدنه په چين ھيواد کې وه، څو مياشتي شوې، او په بٻال

مخکې يې له چينايې چارواکو سره ناسته په پاکستان کې وشوه، چې بيا وروسته د طالبانو او چينايې چارواکو ناسته 

  .ډيره رسنيزه ھم شوه

رې غونډې ھم د پاکستان ھيواد په وساطت ترسره شې، مګر دابه په د چين او طالبانو ترمنځ ممکن په راتلونکې کې نو

دی معنی نه وی چې د سولې خبرې دي او يا ھم له چينايې چارواکو سره د ګډ  حکومت په وړانديزونو طالبان خبرې 

  . کوي

ورته کوي او مګر جوته ده چې له دغسي ناستو څخه به د افغانستان د سياستوالو د ناخبري له امله پاکستان ګټه پ

  .کريډيټ به يې تش په تشه د ګډ حکومت له خوا ھمدوی ته ورکول کيږي

دلته يوه باريکې ھم شته، پخوا رسنيو راپور ورکاو، داډول ولسمشر غني ھم ويل چې چين ھيواد به پاکستان دي ته 

اک ته رسيدو مخکې چمتو کړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته چمتو شي، ولي د اشرف غني له و

ھمدې پاکستان کوشش کړی چې د طالبانو او چين ترمنځ د اړيکو نږدې والي او ښه والي کې وسيط و اوسي، ددي 

پرځای چې چين پاکستان وھڅوي، پاکستان د چين ھيواد ھڅولي چې له طالبانو سره يې د نظر تبادل وشي، او ھغه  

  .چين لري مخامخ له طالبانو سره مطرح کړيسوالونه او انديښنې چې د طالبانو په اړه يې 

  

  د اروپايې ھيوادونو او طالبانو اړيکې

او اروپايې ھيوادونو اړيکې په دي وروستيو وختونو کې مخ په ښه کيدو لور ته روان دي،  دطالبانو ،ملګرو ملتونو ،

په کتو سره شونې ده که په او د جھتونو له خوا  دغه تازه پرمختګونه او اړٻکې مثبت ګڼل کيږي،  دغه ټکي ته 

راتلونکې کې د افغانستان اړوند غونډه په کوم اروپايې ھيواد کې وي، ممکن  طالبان به مخامخ يا به دملګرو ملتونو په 

  . وساطت دغسې غونډو ته بلل کيږي، او طالبان به ھم پکې ګډون کوي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ه خولې داسي ګنګوسي اوريدل شوې دي چې په په کابل کې د ځينو اروپايې ھيوادونو د سفارتونو د ډيپلوماټانو ل

چې دملګرو ملتونو په بلنه به د طالبانو يو  راروانو څومياشتو کې به په کوم اروپايې ھيواد کې يوه غونډه دايره شي ،

لوړ پوړی ھيئت په دغه ناسته کې ګډون  وکړي، په دي مھم کانفرانس کې به د اروپايې ھيوادونو تر څنګ د نړۍ 

 د بھرنيو چارو وزيران او يا دھغوې استازي برخه لري، او ممکن چې دغه غونډه د راون کال ٨٠خه تر  څ٧٠نږدې 

  .د جون ياجوالی مياشت کې وشي

  

  د کانفرانسونو د مخنيوې انديښنې

طالبانو ته نږدې سرچينې وايې چې دوی حاضر و او حاضر دي چې په نړيوالو کانفرانسونو کې ګډون و کړي، خپل 

غوښتنې د افغان ولس او نړيوالو سره شريکې کړي،  ھر چا چې اړيکه نيولي د دوی له خوا يې مثب ځواب نظر او 

ترالسه کړی، پګواش ھم ھمدغسي يوه ټولنه وه چې مخامخ يې د ملګرو ملتونو په واسطه اړيکه ونيوله او طالبانو په 

  .کانفرانس کې ګډون ومنی

ډيری شنونکې ، د ازاد نظر لرونکې افغانان او طالبانو ته نږدې سياسي څيرې ھم په دي نظر دي چې ممکن يوځل بيا 

ددغسي خپلواکو کانفرانسونو مخه د بٻالبٻلو کورنيو او بھرنيو کړيو له خوا ډب شي، او دغه لړۍ چې بيا ځل يې پٻل د 

  .پګواش په کانفرانس سره وشو ټکنۍ شي

 

  ګډون او موخهد طالبانو 

که په داسي غونډو کې يا کانفرانسونو کې طالبان ګډون وکړي نو دوی به وتوانيږي چې د غونډې په څنډو کې خپل 

نظر او خپله تګالره د نړيوالو سره شريکه کړی، او دا ډول به ھڅه وکړي چې د نړيوالو پوښتنو، انديښنو،  تھمتونو، 

 وکړي چې د نړيوالي ټولنې سره خپلې اړيکې نږدې او ټينګې کړی، او او سوء تفاھماتو ته ځواب ووايې، ھڅه به

نړيوالو ته به ښئيې چې له طالبانو سره په اړيکو کې يې زيان نه دی، بلکه طالبان غواړي چې په راتلونکې کې ھم له 

 *.نړيوالي ټولنې سره ښې اړيکې ولري

وزيرانو په ګډه غونډه کې پرته له شکه د ګاونډيو ھيوادونو د طالبانو ګډون د يوشمير بھرنيو ھيوادونو د بھرنيو چارو 

اوس به بيا ځل ځينې . په وساطت به نه ترسره کيږي، بلکه ملګري ملتونه به د طالبانو ګډون ته الره چمتو کوي

ګاونډي ھيوادونه ھڅه کوي چې کله ھم دوی د طالبانو له ګډون څخه خبر شوې وي او يا خبر شي، نو بيا به افغان 

حکومت ته ھمداسي ښئې چې په ياده راتلونکې غونډه کې د طالبانو ګډون او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته 

په کرار کرار د طالبانو حاضرولو ته دوی زمينه برابره کړي او ھڅه کوي چې له ګډ حکومت سره طالب مشران په 

  .يوه ميز خبرو ته کينوي

  

  د اوسني ولسمشر تٻروتنه

ي د د ولسمشريزو ټاکنو د کمپاين پر مھال د سولې شعار دومره زيات بدرګه کړ چې نور نو د ھر افغان ولسمشر غن

ميد په حقيقت بدل شوی و، چې که اشرف غني واک ته ورسيږي، سوله حتمې ده، خو د امريکا سره امنيتې اھيله او 

 کې له ھيواد څخه ووځي ٢٠١۵ې پالن و په تړون السليک، د باګرام زندان بيا ځل پرانستل، د امريکاھغه پوځونه چ

دولسمشر په غوښتنه پاتې کيدل، داعش له پاره له بٻالبٻلو الرو ناسم پروپاګند، په ھيواد کې د ناامنيو زياتوالی، په 

  .جګړې ټينګار او د وزرخبري،  ھغه څه دي چې ولس يې د ولسمشر غني پر وعدو بې باوره کړی دی
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 خپلو پلويانو ته ويلې چې د کرزي د وخت تٻروتنه به نه کوي، له ګاونډيو ھيوادونو سره ولسمشر غني په مجلسونو کې

به يې تعامل د محاسبې له مخې وي، ولي معلوميږي چې ولسمشر غني ھم په ھغه لومه کې نښتی دی کوم چې کرزي 

  .خپل ځان په لوی الس، په اګاھانه ډول پکې بند کړی و

سره داويره ھم پٻداشوې چې ممکن اشرف غني به په لوی الس د پالن يوه برخه عملي په ھيواد کې له سياسي شنونکو 

کوي، چې طالبان سولې ته حاضر نه شي، جګړه دوام پيداکړي ، په ھيواد کې ناامني زياته شی، او په ځانکړې ډول په 

 څخه امريکا چين او روسيه شمالي واليتونو کې ، تر څو د امريکا دوامداره حضور ته ښه زمينه برابره او له شمال

  .تھديد کړي

زموږ غوښتنه له طالبانو او ګډ حکومت له مشرانو څخه داده چې د رښتوني سولې له پاره ژمن واوسي، او بين 

االفغاني تفاھم ته ترجيح ورکړي، بھرنيانو ته په ھيواد کې د پاتې کيدو بھانی او پلمې په الس ورنه کړی، ددی پرځای 

  .دونو تکيه وکړي، پر خپل افغان ولس او افغان دريمګړو باور وکړیچې پر نورو ھيوا

ھو  دامريکا سره د طالبانو د سولې د مذاکراتو او بيا وروسته له افغان ډلو سره د طالبانو د سولې د مذاکراتو د سم 

  .ې واخستل شيپرمختګ د تضمين له پاره اړينه ده چې ګاونډي ھيوادونه او ځينې نور قوي ھيوادونه په اعتماد ک

  د يو ھوسا، سولئيز ، امن او خپلواک افغانستان په ھيله 

 

  :يادداشت

د جھان آن بخش از در اين که طالبان در گذشته ھم کوشش نموده تا با  وده ان ا ب ات آنھ ط نيک و حسنه که مؤيد جناي رواب
ه د، ھيچ جای شکی وجود ندارنداشته باشد و اينک ھم ھمان سياست را تعقيب می نماي وده ک ن نب د، مگر اساس مطلب اي

د؛ بلکه علت  ه بودن ه دست گرفت ا سالح ب ه آنھ ردم علي گويا طالبان خواستار روابط نيک با جھان نيست و بدان خاطر م
زدوری  ام نخست م ان، در گ ه طالب ردم علي ۀ م ارزات جانبازان وکرخيزش و مب ۀ ن ه مثاب ستان و ب ه پاک ا ب ی در آنھ  اجنب

وم آنھا افغانستان عمل کردن  تيزی، ق بوده است، در ثانی سياست ھای ارتجاعی و ضد انسانی طالبان که توأم با مذھب س
انيزم« علت نفرت و انزجار مردم افغانستان از طالب و به حدی ؛ستيزی و زن ستيزی بوده است ه » طالب ده است ک گردي

اريخ، رقيت و بخشی از حتا  اھی در طول ت ه خاطر نجات مردم آزادۀ افغانستان که ھيچ گ ه، ب ی را نپذيرفت بردگی اجنب
  . به بيگانگان پناه جسته اند»طالبانيزم«شان از تجاوزات ضد انسانی طالب و 

ه  د، ب به نظر ما اين که کشور ھای اشغالگر و يا حاکميت دست نشانده به نمايندگی از آنھا، می خواھند با طالب کنار بياين
ا ھيچ صورت نبايد بدان معنا تعبير گردد د ب  که گويا مردم افغانستان، جنايات طالب را فراموش نموده، باز ھم می خواھن

ی  ات سياس ه در حي ش منفعالن اوتی و نق ی تف دد از -ب ت مج رای حاکمي ودن، راه را ب ازی نم ويش ب اعی خ  اجتم
  .گوربرخاستگان تاريخ مساعد بسازند

یما را عقيد بر آن است، می بايد در تقابل با سياست ھای ادار ستعمراتی غن اداران شان می -ۀ م ه دستور ب ه ب دهللا ک عب
ا  ه ت زار گرفت رات، از م ا ھ ه ت ل گرفت اط کشور از کاب صا نق ا در اق زاران ھموطن م ودن خون ھ خواھند با زير پای نم

شک.. يکاولنگ و  ا ل ام القاعده و ي ر ن ا زي ی آنھ ه ئ ی و منطق ه و که به وسيلۀ جنايتکاران طالبی و باداران بين الملل ر طيب
ه  امثالھم به خون کشيده شده اند، فرش قرمزين جلو پای ارتجاع سياه مذھبی در وجود طالب پھن نمايند، فرد فرد ما وظيف

اد ده ي ده«داريم تا خود به ميدان آمده، ھمان طوری که در قضيۀ قتل فجيعانۀ زن ه عقب » فرخن ذھبی را وادار ب ارتجاع م
رای طالب و نشينی نموديم، اين بار ھم در مسأ رود آوردن ب سليم ف انيزم«لۀ طالب و سر ت ا »طالب ازيم ت ا را وادار س ، آنھ

  .جام زھر را بنوشند
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دارد، زباناين کشور از آن تمام مردم افغانستان است، ھيچ قوم، مليت، نژاد ذھبی حق ن ا حرکت از موضع  و م نفی « ب
د» ديگران و تأئيد خود ه و آتش بباران ردم گلول اير م ر س ا نفی م. ب د ب ه می خواھن ارانی ک ام جنايتک ل تم د در مقاب ی باي

ی از  ه متجاوزان اجنب ا علي دران م ه پ ستاد ک ديگران و به خون کشيدن آنھا، به اميال خود برسند، ايستاد؛ ھمان طوری اي
  .لشکر خونريز عرب گرفته تا ھمين اکنون يعنی امريکا و شرکايش ايستاده اند
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