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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

د ستراتېژیکو او سیمهییزو څېړنو مرکز

د اسالمآباد ناسته؛ آیا تور لېست د سولې خنډ دی؟
مقدمه
که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو له پروسې د افغان حکومت ناخوښۍ ،د دغې پروسې له خنډ سره
د مخامخ کېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې وې؛ خو کابل ته د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ،زلمي
خلیلزاد وروستي سفر او څرګندونو ،د دغو اندېښنو د لرې کولو په موخه هیله را پیدا کړې دي.
زلمي خلیلزاد له ولسمشر غني سره په لیدنه کې ویلي ،د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ د سولې په پروسه
کې د لیدلورو او نظر توپیر نشته ،موږ د افغان حکومت او افغانانو په محوریت په افغانستان کې د سولې لپاره جدي
یو .افغان ولسمشر هم ویلي چې موږ د سولې په اړه له خلیلزاد سره د کار په نوې او واضح طریقې توافق ته رسېدلي
یو.
زل می خلیلزاد داسې مهال کابل ته سفر کوي چې په پاکستان کې د طالبانو او امریکایي استازو پالن شوې لیدنه هم
ځنډلې .که څه هم طالبانو د دې لیدنې د ځنډ المل په تور لیست کې د طالب مشرانو د نومونو شمولیت یاد کړی ـ چې
په اړه یې افغان حکومت هم ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت کړی دی ـ خو داسې ښکاري چې د دې ځنډ تر شا
ځینې نور الملونه هم شته .د ستراتېژیکو او سیمه ییزو څېړنو مرکز د اوونۍ تحلیل په لومړۍ برخه کې پر همدې
موضوعاتو بحث شوی دی.

طالبانو څو ورځې وړاندې د یوې اعالمیې په خپرولو سره وویل ،د دوی استازي به د دوحې له غونډې وړاندې
(۲۰1۹م کال د فبرورۍ 1۸مه) د پاکستان د حکومت په رسمي غوښتنه په اسالمآباد کې له امریکایي استازو او د
پاکستان له لومړي وزیر سره وګوري؛ خو له غونډې یوه ورځ مخکې ،بېرته د دغې غونډې د ځنډېدو خبرونه خپاره
شول.
د اسالم آباد ناسته داسې مهال تنظیم شوې وه ،چې دغه هېواد ته د سعودي عربستان ولیعهد ،محمد بن سلمان هم سفر
الره .په دې اړه دا هم ویل کېدل ،چې طالب استازي به په اسالمآباد کې له محمد بن سلمان سره هم وګوري .دغه راز
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ځینې انګېرنې دا هم وې ،چې د دغې ناسته له الرې امریکا او عربستان دواړه هڅه کوي ،پاکستان د افغان سولې په
پروسه کې رښتینې همکارۍ ته وهڅوي.
اسالم آباد ته د طالب استازو د تګ خبره داسې مهال کیږي ،چې د افغان سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ د
خبرو په دوام ،ټاکل شوې د روان زیږدیز کال د فبرورۍ په ۲۵مه ،دواړه لوري یو ځل بیا د قطر په پالزمېنه دوحه
کې د افغان سولې په تړاو ناسته وکړي.
په اسالم اباد کې د پالن شوې ناستې ځنډېدل او د دغې ناستې د ځنډېدو عمده الملونه ،هغه موضوعات دي چې دلته
یې په اړه لولئ.
د اسالمآباد ناسته
له تېرو څو لسیزو راهیسې پاکستان تل هڅه کوي ،چې پر افغانستان خپل نفوذ ولري .که څه هم پاکستان طالبانو ته د
ځای ورکولو او له دغې ډلې د مالتړ له امله تر نړیوالو فشارونو الندې دی؛ خو اوسمهال چې طالبان له امریکا سره
د سولې خبرو ته حاضر شوي ،پاکستان یو ځل بیا هڅه کوي چې په دې پروسه کې هم خپلې موخې ترالسه کړي او
ځان ته د محوري رول ورکولو له الرې له امریکا او افغان حکومت څخه کریډیټ واخلي.
د اسالمآباد ځنډېدلې ناسته د روان زیږدیز کال د فبرورۍ په 1۸مه پالن شوې وه ،په دې تړاو طالبانو په یوه اعالمیه
کې ویلي وو ،چې پاکستان ته به د سفر پر مهال طالب استازي د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره هم وګوري
او د افغان ـ پاک اړیکو ،په پاکستان کې مېشت کډوالو او سوداګریزو ستونزو په اړه به خبرې اترې ورسره وکړي.
وروسته له هغه چې طالبانو پاکستان ته د سفر په اړه اعالمیه خپره کړه ،د افغان ولس او حکومت په کچه دې مسئلې
پراخ غبرګونونه وپارول .د ټولنیزو رسنیو زیاتره کاروونکو پر طالبانو نیوکې وکړې او پخوانیو طالب چارواکو هم
په دې اړه اندېښنې څرګندې کړې .همدارنګه ولسمشر اشرف غني هم دغه سفر وغانده او ویې ویل« :پاکستان له
طالبانو او طالبان له پاکستان سره باید خپلې اړیکې واضح کړي ».په تعقیب یې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت
رسما ً د طالبانو د سفرونو په اړه ملګرو ملتونو ته شکایت وکړ.
پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ویلي ،چې پاکستان هڅه کوي د سولې له الرې پر افغانستان خپل نفوذ ولري .د ده
په خبره افغان سوله باید د پاکستان له نفوذ وژغورل شي او په افغانستان کې ټولې ستونزې باید د افغانانو ترمنځ د
خبرو له الرې حل شي.
د اسالمآباد ناسته ولې و ځنډېده؟
په اسالمآباد کې له امریکایي استازو او عمران خان سره د پالن شوې ناستې د ځنډېدو په اړه الندې څو الملونه مهم
ګڼل کېږي:
په سیمه کې د وضعیت ترینګلتیا :مخکې له دې چې د اسالمآباد ناسته وشي ،د هند تر ولکې الندې کشمیر کې پر
هندي پوځیانو موټربم برید وشو او شاوخوا  ۴۵تنه په کې ووژل شول .هند د دغه برید پړه پر پاکستاني پوځ او
استخاراتو واچوله او د غچ اخیستلو لپاره یې پر پاکستان د برید ګواښ وکړ .د ډیلي او اسالمآباد د اړیکو له ترینګلتیا
وروسته پاکستان د ملګرو ملتونو له سازمان څخه وغوښتل ،چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو لپاره
رول ولوبوي.
همدې وضعیت ته په کتلو سره دوه احتماله لیدل کېږي ،یو دا چې هند د امریکا ستراتیژیک ملګری دی او ښایي
امریکا د هند په خاطر په اسالمآباد کې د دغې ناستې ځنډېدل غوښتي وي او تر څنګ یې دا هم په پام کې نیولي وي،
چې له دې سره به د افغان حکومت اندېښنې هم راکمې کړي .دویم دا چې ښایي خپله پاکستان هم اوسني وضعیت او
شته فشارونو ته په کتلو سره ،له دغې ناستې تېر شوی وي.
سیمه ییزو رقابتونو ته طالبانو توجه :پاکستان ته د طالب استازو سفر داسې مهال پالن شوی و چې له یوې خوا
پاکستان د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان کوربه توب کاوه او له بلې خوا په ایران کې د جیش العدل ډلې
له لوري یوه خونړي برید د سپاه پاسداران  ۲۷سرتیري ووژل .ایران د دې برید له امله پر پاکستان سختې نیوکې
وکړې .انګېرنې دا دي ،چې طالبانو له قطر او ایران سره د خپلو دیپلوماټیکو اړیکو درلودو له کبله د اسالمآباد سفر
لغوه کړی؛ ځکه ایران او قطر دواړه له سعودي عربستان سره ښې اړیکې نه لري.
ملګرو ملتونو سازمان ته د افغان دولت شکایت :پاکستان ته د طالب استازو د تګ د خبر له خپرېدو وروسته افغان
دولت د طالبانو له سفرونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ .افغان دولت ویلي وو ،چې طالبان په تور
لېست کې شامل کسان دي او دوی نه شي کولی په دومره ازاده توګه او هر چېرته یې چې زړه وغواړي سفرونه
وکړي .په دغه شکایت کې له ملګرو ملتونو نه غوښتل شوي ،چې پاکستان ته د طالب پالوي د سفر مخنیوی وکړي
او په دې توګه د افغان حکومت غوښتنو او قانوني صالحیتونو ته درناوی وکړي.
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د اسالم آباد د ناستې د ځنډېدو په اړه د تور لېست مسئله هغه څه ده ،چې طالبانو هم په خپله اعالمیه کې ورته اشاره
کړې ده .د طالبانو په اعالمیه کې ویل شوي ،چې د ملګرو ملتونو په تور لېست کې د طالب مشرانو د نومونو د
شمولیت له کبله پاکستان ته د طالب استازو سفر لغوه شو او ناسته وځنډېده؛ خو په دې تړاو پوښتنه زیږي ،چې طالبان
خو له تېرو څو میاشتو راهیسې د مسکو په ګډون مختلفو هېوادونو ته سفرونه وکړل ،له دې وړاندې د ملګرو ملتونو
سازمان ولې دا کار نه کاوه؟
آیا د افغان حکومت اندېښنې په کمېدو دي؟
د افغان حکومت له لوري د روان لمریز کال د حوت په میاشت کې د سولې مشورتي لویې جرګې د رابللو پرېکړه،
د مونیخ په پنځهپنځوسم کنفرانس کې د اشرف غني له لوري له طالبانو سره د سولې د خبرو په موخه د یوه کال موده
یادول ،کابل ته د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست وزیر سفر ،د مونیخ په کنفرانس کې د ټرمپ له مرستیال مایک
پنس او زلمي خلیلزاد سره مالقاتونه او تېره اوونۍ کابل ته د زلمي خلیلزاد سفر ټول هغه موارد دي ،چې ښیي امریکا
او نړیوالې ټولې د افغان دولت اندېښنو ته شین څراغ ورکړی دی.
که څه هم پخوا ولسمشر غنيد امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه اندېښمن او ناخوښ و؛ خو نوموړي له
زلمي خلیلزاد سره له وروستۍ لیدلي وروسته ویلي ،چې د افغان سولې په تړاو د امریکا له ځانګړي استازي زلمي
خلیلزاد سره د کار پر یوې نوې بڼې هوکړې ته رسېدلی دی.
زلمي خلیلزاد کابل ته د سفر پر مهال د افغان حکومت له لوري له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د مذاکراتي
ټیم په اړه هم ویلي ،چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره تر هر څه وړاندې یوه ملي او رښتیني مرکچې ټیم ته
اړتیا ده .نوموړي ویلي ،چې له لویې جرګې وړاندې باید ملي مرکچي ټیم جوړ کړل او لویه جرګه دې دغه ټیم په
مذاکراتو کې خپل استازي وبولي او واک دې ورکړي.
د زلمي خلیلزاد د دغو څرګندونو په اړه ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي ،چې د سولې په اعالن شوي حکومتي پالوي کې د
اړتیا پر مهال بدلون راتللی شي .دغه راز خلیلزاد دا هم ویلي چې هڅه کوي ،طالبان د سولې خبرو ته له افغان
حکومت سره کېني .له دې ټولو داسې ښکاري ،چې د ولسمشر غني او امریکا ترمنځ رامنځته شوی واټن په کمېدو
دی او امریکا هڅه کوي ،افغان حکومت د دغې پروسې مالتړی و اوسي نه مخالف.
پای
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