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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۶۲/۳۰/۶۳1۲          خوشحال آصفي
 

 غونډې ته چمتووالی؛ پاکستان بیا طالبان وپړسولد مسکو 
 

ټاکل شوې د راتلونکي اپریل په څوارلسمه نیټه د روسیې په پالزمېنه مسکو کې د دولسو هېوادونو تر منځ د افغان 
. په دغه غونډه کې د روسیې سیال هیواد امریکا ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې خو سولې په اړه درېیمه ناسته وشي

امریکا د نامعلومو دالیلو له امله په دغه غونډه کې له ګډونه انکار کړی دی. که څه هم د افغانستان د ملي امنیت 
رکړل ته په کې د ګډون بلنه نه ده وسالکار حنیف اتمر ویلي، د مسکو راتلونکې ناسته د دولتونو تر منځ ده او طالبانو 

 باد کې ځانګړې ناسته هم کړې ده. آشوې؛ خو پاکستان د مسکو غونډې لپاره له طالبانو سره په اسالم 
باد د تېرې اونۍ په ناسته کې د قطر دفتر د مشر مال محمد عباس ستانکزي آطالبانو ته نږدې سرچینې وایي، د اسالم 

تو او فرهنګ پخواني وزیر امیر خان متقي، د کوټې شورا په استازیتوب مال سعدالدین، په مشرۍ د طالبانو د اطالعا
کورمې شورا په استازیتوب د سراج الدین حقاني اوښي قاري  –د پېښور شورا په استازولۍ مال داود، د میرانشاه 

منشي لطیف منصور ګډون کړی یحیی حقاني، د مال هبت الله او د طالبانو د مشرتابه شورا په استازولۍ د دې شورا 
دی. افغان حکومت په دې ناسته کې د طالبانو له ګډون سره مخالفت کړی، خو ویل کېږي چې پاکستان، چین او روسیه 

 په دغه غونډه کې د طالبانو د حضور مالتړ کوي.
نجابي بادار سالم ته دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د سولې اړوند د غونډې له جوړیدو وړاندې طالبان د خپل پ

ورځي، بلکې له دې وړاندې هم د افغان سولې په تړاو د غونډو له جوړیدو وړاندې طالبانو پاکستان کې له پاکستاني 
خپله د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دغه هیواد ه چارواکو سره مالقاتونه کړي دي. کابو درې میاشتې وړاندې پ

له طالبانو سره د مرستې په تړاو په اړیکه کې دی او پټې ناستې هم ترسره  بادآمشرانو جرګې ته منلي و چې اسالم 
په قطر کې له طالب چارواکو سره د افغان حکومت د پټو خبرو ریپوټونه ورکړل همداراز کله چې تیر کال  کوي.

جان محمد مدني شول نو د تیر کال د لړم په میاشت کې هم درېو تنو طالب مشرانو مولوي شهاب الدین دالور، مولوي 
 او مال عبدالسالم له پاکستاني چارواکو سره ناسته کړې وه.

هر ځل د افغان سولې په تړاو له غونډې وړاندې طالبان مشران ولې لومړی د آی ایس آی سالم اوس پوښتنه دا ده چې 
 ته ورځي؟

خو له پاکستاني حکومت سره که څه هم په دغه غونډه کې د طالبانو له ګډون سره افغان حکومت مخالفت کړی دی، 
ګډون بلنه ورکړل  دغې ډلې ته به هم په غونډه کې د د طالب مشرانو وروستۍ ناستې ته په کتو داسې ښکاري چې

لومړی خو دا چې د افغان حکومت د مخالف لوري او په افغانستان کې د جګړې د اصلي اړخ په توګه د مسکو  شي.
ن دی. ځکه که افغان حکومت سوله کوي نو سوله یې له طالب سره ده او په غونډه کې د طالب مشرانو ګډون اړی

لې اصلي اړخ دی او په دغې غونډه کې که ګډون ونه کړي نو افغان حکومت به له چا سره استدالل طالب چې د مس  
ې؟ وکړي؟ یا طالب مشران به له افغان حکومت سره د خپل مخالفت دالیل څنګه له افغان لوري سره مخامخ ووای

 همدغو ټکو ته په کتو داسې بریښي چې په مسکو غونډه کې د طالب مشرانو ګډون حتمي دی.
 اوس چې طالب مشران له مسکو غونډې وړاندې له آی ایس آی سره غونډه نیسي؛ دوه مهم دلیلونه لري.

ډا ورکړي چې د پاکستان غواړي طالب مشرانو ته په دغې غونډې کې د ګډون لپاره د پاکستان د خوښې اجن لومړی:
پاکستان ګټې په کې رانغښتې وي. یعنې په دې معنا چې جسماً به طالبان د مسکو په غونډه کې ګډون کوي خو په خوله 
کې به یې د پاکستاني چارواکو ژبه وي. د پاکستان ګټو مطابق به افغان حکومت ته خپل د سولې لپاره خپل شرایط 

 ته وړاندي کوي؛ کوم چې د آی اېس آی لخوا دوی ته ورکړل شوي وي.وړاندې کوي. هغه شرطونه به افغان لوري 
دا چې پاکستان اوسمهال د افغان حکومت تر څنګ د نړیوالو تر سخت فشار الندې دی نو له دغه فشار څخه د  دويم:

ران شخالصون لپاره یې طالبان ځانته بللي څو وښیې چې دوی د افغان سولې پروسې ته ژمن دي او هڅه کوي طالب م
له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. په دې کار سر به یې هم له افغان حکومت سره اړیکې له سره 

 جوړې شي او هم به له نړیوالو د افغان سولې پروسې سره د مرستې په نوم پیسې وشکوي.
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