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 1۱/۱۰/2۱1۲          خوشحال آصفي
 

 !؛ څلور اړخیزې غونډې بیا پېل شوېد ناکامیو تکرار
 

په داسې حال کې چې افغان ولسمشر غني په ځلونو ویلي چې له پاکستانه د سولې 
ه. اړخیزو غونډو پر بیا پیل موافقه وکړ تمه نه لري؛ افغانستان او پاکستان د څلور

ولسمشر غني چې د شانګهاى د همکارۍ سازمان په اوولسمه غونډه کې د ګډون 
ه یې د پاکستان له صدراعظم سر لپاره قزاقستان ته تللى؛ د دغه سفر په لړ کې

په کتنه کې د ټروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د څلوراړخیزو غونډو پر بیا 
پیل موافقه وکړه. غني او شریف د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د 

له دې  د یادلو ده چېڅلور اړخیزو بحثونو او غونډو پر جوړولو سال شول. 
څلور اړخیزې ناستې ترسره شوې خو د  پنځهکستان سره ورته وړاندې هم له پا

 پام وړ پایله یې نه ده ورکړې.
 

دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان حکومت په ټینګار سره ویلي 
چې که پاکستان هغه وسله والې ډلې ونه ځپي چې سوله نه غواړي، نو افغان پالوی به په نورو څلور اړخیزو غونډو 

د سولې په څلور “ ویلي و چېد ویاند مرستیال دواخان مینه پال  غني ډون ونه کړي. څه موده وړاندې د ولسمشرکې ګ
اړخیزو غونډه کې میکانیزم داسې و، هره ډله چې سولې ته نه حاضرېږي، په وړاندې یې اقدام کېږي، دا هغه ژمنه 

وکړي نو بیا به موږ هم په څلور اړخیزو غونډو کې وه چې پاکستان کړې وه، پاکستان دې لومړی په خپلو ژمنو عمل 
 ”برخه واخلو.

د څلور اړخیزو ناستو الړۍ چې لومړۍ ناسته یې د طالبانو د مشر مال محمد عمر د مړینې تر اعالن وړاندې اسالم 
ه لومړۍ پاو بله یې هم په پاکستان کې ترسره شوه.  باد کې ترسره شوه، دوه نورې پرلپسې ناستې یې کابل کې وشوېآ

ناسته کې له وسله والو طالبانو سره مخامخ خبرې وشوې خو کله چې دغه پروسه د بریا پر لور روانه شوه؛ پاکستان 
د دغه غونډو د سبوتاژ لپاره د دوه کاله وړاندې مړ شوي طالب مشر مال عمر د مړینې خبر خپور کړ. هماغه و چې 

 رته شول. دغه لړۍ یې ټکنۍ او پر وړاندې یې خنډونه راپو
 

د افغانستان د سولې د څلور اړخیزو غونډو په ترڅ کې د پاکستان هغو ژمنو افغانانو ته هیلې پیدا کړې چې ګواکي 
وسله وال طالبان به د سولې خبرو ته حاضروي او هغه ډلې به ځپي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي، خو د وخت 

د افغانانو د ناهیلۍ علت هم په دغه غونډو کې د پاکستان لخوا په وښتې. په تېرېدو سره د افغانانو دا هیلې په ناهیلۍ وا
ورکړل شویو ژمنو نه عمل، پر پاکستان د امریکا او چین لخوا الزم فشار نه راوړل او دغو غونډو ته د افغان حکومت 

 بې ځایه هیله مندي وه.
 

ان به د سولې خبرو خبرو ته کینوي او که د څلور اړخیزو غونډو په لړ کې پاکستان ژمنه کړې چې وسله وال طالب
حاضر نه شول؛ پر وړاندې به یې په ګډه پوځي اقدام کوي خو د پنځو غونډو په ترسره کیدو یې نه طالب د خبرو میز 
ته کش کړو او نه یې هم پر وړاندې پوځي اقدام وشو. ، همدارنګه بیا امریکا او چین هم ژمنه کړې وه چې پر پاکستان 

هغه څه ونه کړل کوم چې یې اوړي څو طالبان اړ کړي چې د سولې خبرو ته کیني خو امریکا او چین هم به فشار ر
ژمنه کړې وه. همدا علت و چې د څلور اړخیزو غونډو له لړۍ څخه د افغان ولس په ګډون د افغان حکومت هم هیله 

 مندي وشلیدله.
 

خپلو تکراري ژمنو دوکه کوي، بلکې له دې وړاندې د ملي دا کومه نوې خبره نه ده چې پاکستان افغان حکومت په 
یووالي حکومت د کار د پیل او آن د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې هم دغه هیواد له افغان حکومت سره 
خپله هیڅ یوه ژمنه هم نه ده عملي کړې. نو اوس د دې پر ځای چې افغان حکومت یو ځل بیا په پاکستان ړوند باور 

او څلور اړخیزو غونډو لړۍ بیا پیل کړي؛ باید له پاکستان سره د تیرو ترسره کړیو څلور اړخیزو غونډو  وکړي
حساب وکړي. افغان حکومت باید له پاکستان څخه د خپلو ترسره کړیو ژمنو د عملي کیدو غوښتنه وکړي. تر هغې 
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ه خبرو ته کینوي؛ هر ډول او هر څو چې پاکستان په عمل کې ثابت کړي نه وي چې طالبان له افغان حکومت سر
 اړخیزې غونډې فقط د وخت ضایع کول او د افغان حکومت بوخت ساتل دي.

 
 

 حل الر څه ده؟
درس په توګه باید د پاکستان له غوره  سله والو طالبانو سره د خبرو د ااوس د حل الر دا ده چې د افغان سولې او و
کېږي چې پاکستان موږ ته د سولې په اړه تشې ژمنې راکړې، له موږ  کولو تېر شو. ځکه څه د پاسه شپاړلس کلونه

سره یې چل کړی، افغان حکومت یې په یو ډول بوخت ساتلی او خپلو اهدافو ته یې ځان رسولی دی. ښه دا ده چې د 
 پاکستان په ځای یوه بله ټاکنه ولرو.
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