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 ۷۰1۵۱۰۵۱۰۲         نظر محمد مطمئن
 

 پګواش غونډه؛ په زور ازموینې د ډیپلوماسي بریا
 

 مخینه
ونه په دې موخه جوړیږي چې د مخالفو جهتونو ترمنځ د کنفرانسپه دوحه کې او دیته ورته  کنفرانسد پګواش 

 .او خپلمنځي اختالفات او نظرونه د نورو په وړاندي ووایې دښمنۍ فاصلې کمې
ز کال کې او له هغه  ۷۰1۷د جاپان د کیوټو ښار په دوشیشا پوهنتون کې په  کنفرانسله دي مخکې همدا ډول 

ونه ښه نتېجه درلودله، د طالبانو، اسالمي حزب، او کنفرانسوروسته ورته کانفرنس په فرانسه کې جوړ شو، مخکنیو 
افغان بېالبېلو ډلو استازو پکې ګډون کړی و، هڅه کېدله؛ طالبانو او افغان سیاستوالو غوښتل چې دغه ډول 

دغه ډول  ونه دوام پیداکړي، ولي دهغه وخت افغان حکومت یې مخه ډب کړه، او په ترکمنستان کې یې دکنفرانس
ونو کنفرانسون اجازه ورنه کړه، همهغه و چې د کې خپلو استازو ته د ګډ کنفرانسونو په لړ کې پالن شوې کنفرانس

 .سبوتاژ شو انسکنفرلړۍ ودریدله، او د ترکمنستان 
جوړ او طالبانو هم د ګډون ژمنه کړي وه، کله چې  کنفرانسپه وروستیو وختونو کې پالن و چې په ملیزیا کې 

مخه  کنفرانسهغه  سلی  کړ، دداشرف غني په مشري نوی حکومت راغی او له امریکا سره یې امنیتې تړون ال
 . ونیول شوه

چې داسي کسان پکې ګډون  کنفرانسپه کابل کې د جاپان سفارت له خوا هڅه روانه وه چې د خپلواکو افغانانو 
وکړي چې د دولت او طالبانو دواړو لورو سره مشکل ونه لري، مګر د پاکستان سره د اشرف غني نږدې اړیکې او 

 .هم وځنډاو کنفرانسدغه  د سولې غولونکي لوبې

 پګواش، ملګري ملتونه او طالبان
پګواش چې د امریکا او کاناډا هیوادونو مالتړ یې له ځان سره درلود، د افغان حکومت تر تاثیر الندي یې مشرتابه 
رانغی، خپلو پرمختګونو ته یې ادامه ورکړه، که چیرته پګواش هم د افغان حکومت دخالت منلی وای، ممکن چې 

 .هم په دوحه کې نه وای جوړ شوی کنفرانسهمدا 
درې میاشتې مخکې د روان کال په لومړۍ میاشت کې پګواش وتوانیدی چې د ملګرو ملتونو د الري له طالبانو سره 

 .په اړه د طالبانو د ګډون ژمنه ترالسه کړي کنفرانسدغه ډول  اړیکه ونیسي او د
کې د  کنفرانسدرلود، چې په هغه  کنفرانسزکال کې ورته  ۷۰1۷له دي مخکې هم پګواش په دوبۍ کې په 

مالمعتصم آغا جان ملګرو د طالبانو په نوم ګډون کړی و، نتیجه ځکه ورنه کړه چې پګواش د قطر د طالبانو سره 
و، اړیکه نه وه نیولي، همدا المل و چې طالبانو نه غوښتل مخامخ له پګواش سره خبرې وکړي او یو ډول ګیله من 

کې به ګډون وکړي،  کنفرانسمګر د ملګرو ملتونو په وساطت سره طالبانو له پګواش ادارې سره ومنله چې په 
داچې طالبان په بېالبېلو برخو کې د ملګرو ملتونو له استازو سره په اړیکه کې دي، نوځکه خو پګواش د ملګرو 

 .ملتونو رول او مرسته وغوښته
ونو کې د کنفرانسیات تر نړیوالو د بېالبېلو الرو ورسو، له همدې امله دغه ډول طالبان وایې چې غواړو خپل نظر
دې پرځای چې د طالبانو په نوم نور خل  دعوت  ز کال کې پګواش د ۷۰1۷ګډون کوم ممانعت نه لرو، که په 

شرایطو په لرلو کړي د طالبانو له استازو سره په قطر کې اړېکه نیوالی وای، ممکن په هغه کانفرنس کې یې هم د 
 .سره ګډن کړی وای

داچې پګواش تېر ځل تېروتنه کړي وه، نو ځکه یې داځل د ملګرو ملتونو څخه په کانفرنس کې د طالبانو د ګډون 
 .مرسته غوښتې وه، همدا المل و چې د طالبانو ډیری غوښتنې د پګواش مشرانو په پام کې ونیولي

 په قطر کې؟ کنفرانسولي پګواش 
د دغو درېیو الملونو له امله دا غونډه په . په ترکیه کې جوړ شي کنفرانسسې پتېیل شوې وه چې پګواش دا وار دا

 :ترکیه کې جوړه نه شوه
 .لومړي دا چې د طالبانو د ډېری غړو نومونه ال هم د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لېسټ کې دي •
 .ورکړل شيدوېم دا چې طالبانو غوښتل قطر ته یو ډول امتیاز  •

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilhmotmayen_n_pugwash_ghonda.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uplomotmayen_n_pugwash_ghonda.pdf
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او هغه داسې . ثیر الندې دي، لري کړياو درېیم داچې طالبانو غوښتل دغه تور چې دوی د پاکستان تر تا    •
د همدې . چې قطر له پاکستان سره ښې او نږدې اړیکې نه لري؛ پر عکس ترکیه له پاکستان سره نږدې اړیکې لري

 .په دوحه کې جوړ شي کنفرانستور څخه د ځان ساتلو په موخه یې دېته ترجېح ورکړه چې 
ته تر  کنفرانس. کې په ځینو نومونو باندي د طالبانو توافق و کنفرانسطالبانو بله غوښتنه چې پګواش ومنله هغه په 

دا چې هلته  یمعن. یې د افغان حکومت استازیتوب نه شو کوالی ډېره داسې کسان له کابل څخه تللي وو چې عمالا 
بل لور ته بیا طالبانو د مال شېر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د . هېچا د ګډ حکومت رسمي استازیتوب نه کاوه

  .ړوککې ګډون  کنفرانسطالبانو په استازیتوب په 
همدا ډول افغان حکومت هم وار وار وویل چې د حکومت او سولې شورا په استازېتوب هېچا ګډون نه دی کړی؛ 

 .کې په خپلواک ډول افغانانو په کې برخه اخیستېبل
داسي . د معلومات له مخې د طالبانو دغه غوښتنه او د پګواش له خوا هوکړه د ګډ حکومت له پاره ننګونه وه

کې د ګډون له پاره چارواکو ته اجازه  کنفرانسراپورنه هم شته چې په لومړي ځل افغان حکومت وغوښتل چې په 
کابل څخه هغه کسان چې په حکومت کې دنده لري او یا د سولې شورا کې دنده لري اجازه ورنه  ورنه کړي، او له

پګواش د امریکا او کاناډا او ملګرو ملتونو مالتړ له  لکه چې مخکې مو وویلکړي؛ ولي د بېالبېلو الملونو له مخې 
تلونکو افغانانو مخنیوی ونه کړي او نفرانس کې له کابل څخه افغان حکومت مجبور و چې په ک. ځان سره درلود

 .خپلې اړیکې د پخواني ولسمشر په ډول له یادو ادارو او هېوادونو سره خرابې نه کړي
نفرانسونه پرته د امریکا له خوښې نه جوړېږي؛ ځکه ګډ حکومت یوه مهمه خبره دا هم ده چې دغه ډول نړیوال ک

  .مجبور وو چې مخالفت یې ونه کړي

 یتي او مجبوریتدولسمشر نارضا
اک ډول په داسي نفرانس له جوړیدو، او هلته د افغانانو ګډون په خپلوویل کیږې چې ولسمشر غني په دوحه کې د ک

حال کې چې د افغان حکومت په استازیتوب به چاته اجازه نه ورکول کیږي ډیر په غصه کړی و، ولي د 
ه، او ځینې راپورونه دادي چې ولسمشر غني په قطر هیواد کې نفرانس مخه ونه نیولمجبوریتونو له امله یې د دغه ک

ځینې څیړونکي په دي باور دي چې  وی و،نفرانس د جوړیدو پلدي ک نفرانس پر ځای په ترکیه کې دد پګواش ک
نفرانسونو د جوړښت مخنیوي په بېالبېلو دغسي ک کیدای شي په راتلونکې کې د پخواني ولسمشر کرزي په څیر د

 .ره وشيپلمو س
ځینې شنونکې په دي نظر هم دي چې د ګډ حکومت په اجنډا کې ممکن د رښتونې سولې له پاره کومه تګالره نه 

 .نفرانسونه رښتونې سولې ته الره هوارولی شيوي، او دغه ډول ک
البانو له داسي راپورونه هم ورکول شوي چې د پګواش لومړۍ اجنډا او د نومونو لېسټ، په ډېر لوی بدلون سره د ط

کې  کنفرانسخوښۍ سره سم هغه وخت بیا ځل ترتیب شو کله چې د ملګرو ملتونو په غوښتنه طالبانو د پګواش 
 .ګډون ومنی
په لومړني لېسټ کې د پخواني ولسمشر کرزي د نوم سربېره د ځینو پخوانیو لوړ پوړو او ځینو  کنفرانسدپګواش 

د سولې عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد او د سولې شورا د دار اوسنیو لوړپوړو چارواکو نومونه، دغه راز 
 .النشاء مشر معصوم ستانکزي نومونه هم موجود و

دوی په استازیتوب یو  د ګډ حکومت له خوا دا غوښتنه هم د پګواش له خوا د طالبانو په اشاره ونه منل شوه چې د
 نفر رسمي ګډون وکړی

څخه زیاته ګټه پورته کړه او یو ډول  کنفرانساري چې طالبانو له دغه پورته ټکو ته په کتو سره داسې ښک
دغه راز دوی له دې الرې د سولې هغه ګنګوسي چې ګواکې پاکستان به طالبان . دیپلوماتیکه بریا یې تر السه کړه

پاره یې  اړ کړي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کېني، د دغه کانفرس له الرې رد شوې او د سولې د خبرو له
 .خپل شرایط هم وړاندې کړل

 د سولې اړوند د طالبانو غوښتنې
طالبانو شرایط تر ټولو مهم یې داو چې د بهرنیانو شتون په افغانستان کې د سولې په مخ  د سولې د خبرو له پاره د

اعالن هم هغه مشرانو نومونه په تورلسټ کې، او د طالب مشرانو پر سر د جایزو  کې خنډ دی، دا ډول د طالبانو د
 .څه دي چې د سولې له پاره خنډ دي

اسي کسان باید د سولې هڅې پرمخ یوسي چې پر سوله باور ولري، طالبانو د رښتونې سولې له پاره ږغ کړي چې د
 .او پر خپل هیواد او ولس مین خل  وي، د ولس او هیواد ګټې تر هرڅه پورته وګڼي
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دي پرځای چې طالبانو ته مراجعه وشي له  په لړ کې داهم ده چې د وطالبانو داهم ویلې چې د سولې د ناسمو هڅ
 .او همدا ناکامه تجربه ده چې هرځل سوله سبوتاژ کیږي. ګاونډیو هیوادونو سره د سولې د خبرو وړاندیز شوې

 طالبانو په خپلو خبرو کې د دوی له پاره د رسمي دفتر شتون هم اړین ګڼلي تر څو وکوالی شي له همدې الري له
 .نړیوالو سره پرته له خنډ او ځنډ څخه اړیکې ولري

، د مذهب او کلتور په نظر کې نیولو سره ي قانون چې اسالمی اصول، ملي ګټېهمدا ډول طالبانو د یو داسي اساس
جوړ شي یادونه کړي، او له دي سره یې جوخت د ښځو د حقونو په اړه هم خپل نظر څرګند کړي چې د اسالمي 

 .ني کلتور په نظر کې نیولو سره ښځې د تعلیم، کار او فعالیت حق لرياصولو او افغا
داهغه څه و چې طالبانو په اساني سره تر خپلو مخالفینو او د نړیوالو تر غوږونو نه شوای رسوالی، ولي د پګواش 

نړیوالو ته د الري وتوانیدل چې خپل نظریات او د سولې اړوند وړاندیزونه خپلو سیاسي مخالفینو او  کنفرانس
 .ورسوي

  برخه وال او بلل شوي کسان
دوی له خوا هم څوک ګډون وکړي، د رستم شاه  کې د کنفرانسپاکستان په ډیر جدیت سره غوښتل چې همدغه 

مومند او زاید نومونه وړاندیز شوې و، له دي سره سره د اسد دراني او شجاع پاچا نومونه هم یادیدل، ولي په 
 .ن غوښتنه ونه منل شوهکې یې د ګډو کنفرانس

او د په ټوله کې خلیجې عرب هیوادونه اوس د یمن د جګړې پر سر له پاکستان سره فاصله نیولي ده، په  هیواد قطر
جوړیدل او قطر ته دغه امتیاز ورکول طالبانو به غوښتل چې نړیوالو او افغان حکومت ته ثابته  کنفرانسقطر کې 

 .نظامي پریکړې په خپلواک ډول سره کويکړي چې دوی هر ډول سیاسي او 
سره لیدلي و، په دغو  هغوی ځینو یې پخوا هم له طالبانود اسالمي حزب څخه داسي کسان انتخاب شوې و چې 

طالبانو سره په جاپان کې یوځای په میلمستیاو کې  نومونو کې هم له ورایه د طالبانو رول معلومیږي، غیرت بهیر د
ځله په عربي هیوادونو کې له طالبانو سره  ب الدین هالل نږدې دوه کلونه وړاندې څوګډون درلود، دا ډول قط

 .مخامخ لیدنې درلودلي
هم  وه، دا ډول د روسیې سفارت استازیکې د سویډن سفیر ته هم بلنه ورکول شوې  کنفرانسد پګواش د دوحه په 

 .غوښتل شوی و، د یوناما ډانیل او یو بل تن هم پکې کلیدي کسان و
، ماللۍ شینواري، لینا شینواري او وږمه حضرت زۍ هم ته درې میرمنې کنفرانسد افغانستان څخه نوموړي 

 .غوښتل شوې وي
کرزي ته نږدې کس او ډاکټر عبدهللا ته نږدې کس هم پکې ګډون درلود، او د ولسمشر غني تره قیوم کوچی هم په 

 .کې ناست و کنفرانس
ګرهار پخوانی والی او د سولې شورا غړی او مولوي شهزاده شاهد د ولسې جرګې مولوي عطاء هللا لودین د نن

 .ګډونوال و کنفرانس غړی او د سولې شورا ویاند هم په خپلواک ډول د
 .تنو افغانانو ګډون درلود 3۰تنه بهرنیانو او  ۹کې  کنفرانسټول ټال د پګواش 

او مال عبدالسالم ضعیف په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مولوی وکیل احمد متوکل پخوانی د بهرنیو چارو وزیر 
  .له امله ونه شوای کوالی ولي ګډون یې د خپلو شخصي دالیلو سفیر هم بلل شوې و،

، مولوی جان محمد مدنی، مولوي سید ه مشري د طالبانو اته کسیز پالويدا ډول د شیرمحمد عباس ستانکزي پ
دالور، قاري دین محمد حنیف، مولوي عبدالسالم حنیفي، محمد سهیل شاهین او رسول حلیم، مولوی شهاب الدین 

 .کې ګډون درلود کنفرانسحافظ عزیزالرحمن په 

 ضمني السته راوړنې، جګړه اوسوله په یو وخت کې
وني ، نور نو د سولې خبرې ناشزم په نوم پسرلني عملیات پېل کړلداهم له ډیرو کسانو سره سوال و چې طالبانو د ع

وښودله چې الهم د شرایطو  کنفرانسښکاري، او طالبان به د سولې پر ځای جګړې ته زور ورکړي، ولي د پګواش 
 .په لرلو سره سولې ته د طالبانو ژمنیتا شته

په څنډو کې به د ځینو سیاسي ډلو تر منځ لنډ د  کنفرانسبله لویه السته راوړنه به داوي چې د  کنفرانسد پګواش 
دله هم وشي، او داچې د لمانځه په وخت کې به دغه ګرده متخاصم جهتونه د یو امام تر شا والړ او لمونځ نظر تبا

 .خبري به خامخا تبادله کیږي ي، حتمې ده چېچای او ډوډۍ به خوراداکوي، دا ډول به په یوه میز ناست 



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

زب د استازو خبرې تبادله شوې وي، دا طالبانو او اسالمي ح په څنډو کې د کنفرانسولي داهم مهمه ده چې ممکن د 
چې دا په ټوله کې د سولې او په هیواد کې د . ډول به د طالبانو خبرې له ازادو او خپلواکو افغانانو سره هم شوې وي

  امن له پاره یوه ښه السته راوړنه ګڼالی شو
لودله؟ افغان حکومت درلودله؟ یا کې طالبانو ډیره السته راوړنه در کنفرانسمهمه دانه ده چې د پګواش په دغه 

نورو سیاسي ډلو درلودله؟ مهمه داده چې دغه ډول ناستې فاصلې کموي، او د نظرونو تبادله کیږي او په راتلونکې 
 .کې د رښتونې سولې او ژمن مذاکراتو له پاره ، دا ډول د بهرنیانو د وتلو له پاره الره پرانیزي

 له پرېکړه لی  پرته پای
ني د تره قیوم کوچي له خوا د اوربند او جګړې د بندیدو غوښتنه وشوه، مګر د طالبانو له خوا دغه د ولسمشر غ

ا د موافق پریکړه پرته د ټولو لورو له خو( ۷۰1۵می  3 – ۷) غوښتنه رد، او د پګواش دغه دوه ورځنۍ ناسته 
 .لی  په لوستلو پای ته ورسید

په آخر کې هم  کنفرانسې باید یو پریکړه لی  صادر شي، د پګواش په پای ک کنفرانسچې دود دی د هر داسي  دا
په پریکړه لی  کې یواځی غوښتنې شوې، داچې د افغان حکومت له لوري . مادو کې صادر شو 1۵پریکړه لی  په 

د حکومت په رسمي استازیتوب کوم چا ګډون نه و کړي، او افغانانو په خپلواک ډول ګډون درلود، نو ځکه خو 
 .ړه لی  د غوښتنو په ډول ترتیب شوی وپریک

په پریکړه لی  کې غوښتنه شوې چې طالبانو د قطر دفتر پرانستل شي، تورلسټ څخه د طالب مشرانو نومونه لیري 
شي، داعش په افغانستان کې د افغانانو له کلتور سره جوړ نه راځي، له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې، د بهرنیو 

یواد څخه، د ښځو حقوق شرعي حقونو ته درناوی، په اساسي قانون باندي پراخ بحث وشي، او پوځیانو وتل له ه
 .دغه ډول غونډو ته په راتلونکې کې دوام ورکول شي

له ټولو لورو غواړي چې سولې ته  ولې او امن هیلې ډیرې شوې خو ولسد پګواش کانفراس سره د افغان ولس د س
 ملګري ملتونه، او نړیواله (افغان حکومت ، اسالمي حزبطالبان)لورو غوښتنې ژمن او د سولې اړوند د شکیلو 

ټولنه چې په سر کې یې امریکا ده په نظر کې ونیسي، دا ډول شکېل لوري د یوبل غوښتنو له پاره انعطاف وکړي، 
 .او د یوې رښتونې سولې په لور پرمختګ او بهرنیانو ته د وتلو الره هواره شي

ونو کنفرانسونه دوام پیداکړي او دهغو کسانو مخه ونیول شي چې د ورته کنفرانستمه لري چې دغه ډول  افغان ولس
 .په مخ کې خنډ کیږي

 پای


