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 3تر 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

 
 ۰۲/۰۴/۲۰۱۸                                      ییزو څېړنو مرکز  د ستراتېژیکو او سیمه

 

 ورونهټد بريا فک ېاو د افغان سول هډد تاشکند غون

 

 ییزو څېړنو مرکز/ حکمت هللا ځالند د ستراتېژیکو او سیمه

ورځنۍ غونډه کې د  تاشکند تېره اوونۍ د افغانستان په تړاو د مهمې نړیوالې غونډې کوربه و. په دې دوه

افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو ترڅنګ، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې، د امریکا، 

برېتانیا، جرمني، روسیې، چین، فرانسې، سعودي عربستان، ایران، پاکستان، هند او د منځنۍ اسیا د 

 و. زیاتو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی ۲۰پنځو هېوادونو په ګډون له 

ولسمشر اشرف غني دغې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا د افغانستان د سولې او امنیت په تړاو د 

ییزې اجماع پر جوړېدو ټینګار وکړ او د غونډې له ګډونوالو څخه یې له طالبانو سره د  نړیوالې او سیمه

 االفغاني سولې د مالتړ غوښتنه وکړه. بین

ف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو د د ازبکستان ولسمشر شوکت میرضیای

توب لپاره چمتووالی وښود او ټینګار یې وکړ، چې د افغانستان د سولې پروسه د ټولې سیمې لپاره  کوربه

 مهمه ده او سولې ته د رسېدو ګډ هدف باید عملي بڼه غوره کړي.

نو سره د سولې د مخامخ خبرو اترو په اړه د د کنفرانس ګډونوالو په مشترکه اعالمیه کې هم له طالبا

 افغان حکومت د وړاندیز مالتړ کړی او له طالبانو یې غوښتي چې د حکومت دا وړاندیز ومني.

دا چې د ملي یووالي حکومت د سولې تګالره په کوم لوري روانه ده، د حکومت د سولې د نوې طرحې 

ا فکټورونه کوم دي؟ هغه پوښتنې دي، چې دلته یې د ارزونه څه ده او په ټوله کې د سولې پروسې د بری

 ځوابولو هڅه شوې ده.
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 د افغان حکومت د سولې بدلېدونکې تګالره

د ملي یووالي حکومت په تېرو دریو کلونو کې د سولې تګالره پر بهرني سیاست راڅرخېده او تر ډېره 

کې، افغان حکومت د دې پرځای  ییزې او نړیوالې اجماع د جوړېدو هڅه وشوه. په داخلي اړخ د سیمه

چې د خپلو پالیسیو او تګالرو له مخې سولې ته زمینه برابره کړي او د باور جوړونې هڅې وکړي، 

ټول زور او تکیه یې په همدې وه، چې د زور له الرې افغان طالبان د سولې مېز ته راکش کړي، کوم 

 نیمه لسیزه کې یې پایله نه وه لرلې. څه چې په تېره یوه

د حکومت دا تګالره تل د امنیتي پېښو قرباني وه او هر کله چې د سولې په پروسه کې وړوکی پرمختګ 

هم لیدل کېده، نو د یوې پېښې له کبله به بیا دا پروسه په ټپه ودرېده. د ملي یووالي حکومت، په دغه ټول 

مري د خبرو اترو بریا بهیر کې له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په برخه کې یوازې د 

 درلوده؛ خو هغه پروسه هم د مال محمد عمر د مړینې له افشا کېدو سره تم شوه.

دا لومړی ځل و، چې د کابل پروسې په دویمه ناسته کې د حکومت د سولې په دریځ کې بدلون ولیدل 

ل لپاره یو شمېر شو او د زور او پر جګړې د ټینګار پر ځای یې، طالبانو ته د مخامخ خبرو اترو د پی

وړاندیزونه وکړل. په تاشکند کې وروستۍ غونډه هم په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت په 

لمریز کال کې لومړۍ هڅه ده، چې د کابل پروسې د دویمې ناستې د طرحې مالتړ یې  ۱۳۹۷موخه، په 

 له اصلي موخو ګڼل کېږي.

 

 د حکومت د سولې د طرحې ارزونه

سې په دویمه غونډه کې ولسمشر اشرف غني د حکومت د سولې نوې تګالره اعالن کړه. دا د کابل پرو

غونډه په کابل کې د طالبانو له څو خونړیو بریدونو یوازې څو ورځې وروسته داسې مهال جوړه شوه، 

چې افغان حکومت له دغې ډلې سره د سولې خبرې تحریم کړې وې او له همدې کبله تمه نه کېده، چې 

 مخینې نرمښت وښیي. مت دې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې دا ډول بېحکو

خوا له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو اترو د پیلېدو لپاره شوي وړاندیزونه په  د افغان حکومت له

مخینې وو؛ ځکه تر دې مخکې د حکومت د سولې غږ تل د طالبانو  نیمه لسیزه کې بې تېره څه باندې یوه

 لیمولو په معنا بلل کېده.د تس

د کابل پروسې په دویمه غونډه کې طالبانو ته د حکومت وړاندیزونه تر ډېره د سولې لپاره عملي ګام 

وبلل شو؛ خو تر ټولو مهمه ستونزه یې دا ده، چې په افغانستان کې د مېشتو بهرنیو ځواکونو د برخلیک 

 طالبانو د جګړې اصلي المل بلل کېږي. په اړه هېڅ ډول اشاره نه ده پکې شوې. کوم څه چې د

بښونکې ده او د حکومت دغه نوښت هم د سولې بهیر د بریا په  په ټوله کې د سولې اړوند هره هڅه هیله

اړه هیلې راټوکولې دي؛ خو داسې برېښي، چې د افغان حکومت وروستۍ هڅې به تر هغه چې د 
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پایله ونه لري. همدا المل دی، چې طالبانو په  جګړې پر بنسټیزو عواملو تمرکز ونه کړي، کومه رغنده

 خپلې چوپتیا سره د افغان حکومت د سولې وړاندیزونو ته مثبت ځواب ونه وایه.

 

 د افغان سولې د بريا فکټورونه

اوسمهال داسې ښکاري، چې له طالبانو سره د سولې لپاره د سیمې په کچه د بل هر وخت په پرتله 

بیا به هم د افغان حکومت د سولې د طرحې بریا له دوو ټکو سره تړلې اجماع رامنځته شوې ده؛ خو 

 وي:

له طالبانو سره د امریکایانو خبرې: طالبانو ته د افغان حکومت د سولې له وړاندیزونو یوه  لومړی؛

ورځ وړاندې، د امریکا کانګرېس او خلکو ته د طالبانو پرانېستی لیک ښیي، چې طالبان له امریکایانو 

خبرو اترو په اړه یوه خوله دي. په اوسني وخت کې امریکا د افغان سولې قضیه کې ځان د سره د 

جګړې لوری نه، بلکې دریمګړی بولي؛ خو عمال د افغانستان په ټولو سیمو کې طالبانو ته الهم تر ټولو 

 سخت ګواښ د امریکایي ځواکونو د بریدونو دی او له همدې کبله دوی د خپل ځان لپاره د جګړې

 اصلي لوری امریکا بولي.

صالحیه بولي او  طالبان د بهرنیو ځواکونو د وتلو اړوند خپلې لومړنۍ غوښتنې په اړه افغان حکومت بې

ملیارده ډالره لګوي، دا خبره تر  ۴۵کال پر افغان جګړه  ۲۰۱۸په داسې حال کې چې امریکا به په 

البانو سره د مخامخ خبرو اترو برخه ونه ډېره بریده خپل ځای مومي. ځکه نو ترڅو چې امریکا له ط

 ګرځي، داسې برېښي چې له طالبانو سره به د افغان حکومت د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره نه شي.

کلونو کې دلته جوړ  ۱۷د طالبانو د دریځ بدلون: ترڅو چې طالبان افغان حکومت او په تېرو  دويم؛

د سولې د خبرو اترو د پیلېدو شونتیا کمه برېښي. نړیواله  شوی نظام، د یوه حقیقت په توګه ونه مني،

ه او په تېره امریکا هم ښایي چمتو نه شي، چې افغان حکومت د سولې د خبرو اترو له چوکاټه نټول

االفغاني تفاهم له طرحې سره  ووځي. که امریکا د خبرو اترو برخه وګرځي، ښایي طالبان هم د بین

 کې ښایي دا دواړه فکټورونه الزم او ملزوم وګڼل شي. همغږي وښیي؛ خو په دې صورت
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