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 ۲۲/۰۱/۲۰۱۷          خوشحال آصفي
 

 د شیطان له خولې د انسانیت خبرې؛
 

 سرتاج عزیز څومره رښتیا ویلي؟
 

په داسې حال کې چې د کابل او اسالم آباد اړیکې په دې وروستیو کې بیا خرابې شوې دي او کابل تل اسالم اباد په 
افغانستان کې د طالبانو سره په مرستو او نورو نا امنیو کې په الس لرلو تورن کړی او پاکستان تل دا تورونه رد کړي 

و اړیکو سالکار سرتاج عزیز د افغانستان په اړه داسې څه ویلي دي؛ څو ورځې وړاندې د پاکستان صدراعظم د بهرنی
چې د مکس او تبصرې وړ دي. سرتاج عزیز له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي طالبان کابل او یا د افغانستان 

ن نورې سیمې نشي نیولې، خو د د ډېر وخت لپاره به یي اورپکي او ورانکاري روانه وي. نوموړي ویلي چې په افغا
حکومت کې له طالبانو سره د خبرو لپاره یوه سیاسي اجماع نشته، او زیاتوي همدغه کار له طالبانوسره د سولې د 

 .خبرو د هڅو، چې نړیوال یې هم مال تړي، مخه نیولې ده
ې عزیز همداراز ویلي کابل نه پوهیږي، چې له طالبانو سره د اورپکو په توګه معامله وکړي او که په ملي سیاست ک

د یو برخوال په توګه. ښاغلي عزیز ټېنګار وکړ چې باید له طالبانو سره د خبرو لپاره یوه اجماع موجوده وي. هغه 
وویل له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د هغوی تګالره یوه نه ده. هغه د افغانستان د ملي یوالي پر حکومت غږ وکړ 

پیغام ورکړي او ورته ووایي چې ټوله نړۍ له هغوی څخه غواړي چې "طالبانو او نورو اورپکو ډلو ته یو ښکاره 
 ."چې له کابل سره خبرې وکړې او ستونزه حل کړي، ځکه چې هېڅوک په افغانستان کې جنګ نغواړي

که څه هم سرتاج عزیز هیڅکله د افغانستان په اړه د ښه نیت څرګندونې نه دي کړي او تل په خبرو کې دلته له 
 .ړی دی خو وروستۍ څرګندونې یې د مکس وړ ديورانکارۍ مالتړ ک

لومړی: دا سمه ده چې د افغان سولې یو اړخ په خپله پاکستان او د دغه هیواد استخبارات دي؛ خو د سرتاج عزیز په 
 څرګندونو کې په حقیقت هم سترګې باید پټې نه شي. سرتاج عزیز ویلي چې په افغان حکومت کې له طالبانو سره د خبرو

یوه سیاسي اجماع نشته، او همدغه کار یې له طالبانوسره د سولې د خبرو د هڅو د مخنیوي المل بللی دی؛ زما لپاره 
په نظر همدا یو تریخ حقیقت دی چې باید سترګې پرې پټې نه شي. ځکه دلته په افغان حکومت کې تر اوسه له وسله 

هم د سولې عالي شورا شتون لري خو د یادې شورا والو مخالفانو سره د خبرو ځانګړی چینل شتون نه لري. که څه 
تیر شپږ کلن کار ته په کتو یاده شورا په نشت حسابیږي. همداراز ډیر ځلونه له همدغې شورا د سولې پر ځای جنګ 

 .ته د طالبانو د تشویق اوازونه هم پورته شوي دي چې وروستی مثال یې د حکیم مجاهد وروستۍ څرګندونې دي
ه چې سرتاج عزیز د سولې په تړاو د افغان حکومت په پالیسۍ نیوکه کړې او زیاته کړې یې چې دویم: لکه څرنګ

کابل نه پوهیږي، چې له طالبانو سره د اورپکو په توګه معامله وکړي او که په ملي سیاست کې د یو برخوال په توګه؟ 
ر اوبه شوی و او یوازې همدې ته په تمه دا یې هم له حقیقته لرې خبره نه ده. ځکه د طالب زور په وروستیو کې نو

و چې پوه چې که له افغان دولت سره سوله وکړي؛ افغان دولت به له دوی سره څنګه معامله کوي؟ آیا په حکومت 
کې ونډه ورکوي او که د یو عادي وګړي په توګه ورسره چلند کوي؟ دلته پاکستان له فرصته ګټه پورته کړه او طالب 

 .خ کړ. طالب چې زور یې اوبه شوی و نو په خورا چټکۍ یې د روس یارانې ته لبیک وویلویې له روسیې سره م
دریم: دریمه خبره چې سرتاج عزیز په خپلو وروستیو څرګندونو کې کړې هغه دا ده چې نوموړي افغان دولت ته په 

څه هم د عزیز په خبرو کې دلته که « له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د )هغوی( تګالره یوه نه ده.» اشارې ویلي 
د )هغوی( کلمه ګونګه ده خو ممکن اشاره یې افغان ولسمشر او اجرایه رییس وي، یا هم له )هغوی( څخه یې هدف 
په ټوله کې افغان حکومت وي چې د چارواکو تر منځ یې د سولې لپاره یوه غوښتنه شتون ونه لري. که د سرتاج 

یس تر منځ د یوې تګالرې نه شتون وي او که په ټوله کې د حکومتي چارواکو عزیز هدف د ولسمشر او اجرایه ری
تر منځ د سولې واحد نظر نه شتون؛ خبره یې تر ډیره بریده سمه انګیرل کیږي. ځکه افغان سوله یوازې بهرنی اړخ 

 نه لري بلکې په کور دننه
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ویني. دوی له سولې لکه د خنځیر غوښې  هم یو شمېر ګوندونه او ډلې ټپلې شته چې په جنګ کې خپله سیاسي بقا
تښتي، دغه ډله باور لري که چیري سوله وشي نو بیا به له دوی سره د خپلو تیرو کړو حساب کتاب لپاره زمینه برابره 

 .شي. همدا دلیل دی چې له سولې جنګ ته ډیره البي ګري کوي
افغانستان په اړه د پاکستان په دوه مخۍ او منافقانه یادونه باید وشي چې له پورته تحلیل څخه زما هدف دا نه دی چې د 

سیاست پرده ده واچوم، یا د افغانستان په سوله کې د پاکستان په ناغیړۍ او نه همکارۍ پرده واچوم؛ بلکې زما هدف 
 .هغو کورنیو ستونزو ته اشاره کول دي چې افغان سوله یې له بن بست سره مخامخ کړې ده

 
 پای
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