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 2تر 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

  
  

 خوشحال آصفي
 

 بلکې د شکایت وخت دی ،د غونډې نه
 

له کله نه چې د افغانستان، چین، امریکا او پاکستان په ګډون د سولې څلور اړخیز بهیر د روان میالدي کال په جنورۍ 
سره شوي چې هیڅ کومه مثبته  کې پیل شو؛ تر دې دمه یې څلور، څلور اړخیزې ناستې ترمیاشت کې په اسالم اباد 

سره حکومت ورته دوام  ،پایله یې نه ده ورکړې. که څه هم دغه پروسه له پیله ناکامه وه او د خلکو له نیوکو سره
وادوالو ته په کې مرګ ورکړ؛ خو د کابل په پل محمود خان سیمه کې له خونړي برید وروسته چې په سلګونو هی

ژوبله واوښته او افغان حکومت د دغې برید مسولیت د حقاني شبکې پر غاړه واچولو؛ له پاکستان سره د افغانستان 
اړیکې ترینګلې شوي او افغان حکومت د سولې څلور اړخیزې ناستې تحریم کړلې. خو اوس د پاکستان د بهرنیو چارو 

پاره چمتووالی روان دی. د پاکستان د بهرنیو چارو ه بهیر د پنځمې ناستې لوزارت تازه ویلي چې د څلور اړخیز 
وزارت ویاند وایي، هڅې روانې دي چې د روانې مې میاشتې په وروستیو کې د څلور اړخیزې کمېټې پنځمه ناسته 

ې په پام ک سره شي. سرچینې زیاته کړې، که څه هم د دې غونډې نېټه نه ده ټاکل شوې، خو په همدې میاشت کې تر
پاره د طالبانو د حاضرولو هڅې هم جاري وي. ه ده او په ورته وخت کې به له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ل

 .د افغانستان حکومت ویلي چې په دې غونډه کې د ګډون په اړه غور کوي
 :تحریم او په خپله الس په کار شيد دوه عمده دالیلو پر اساس باید افغان حکومت د سولې راتلونکې څلور اړخیزه غونډه 

 

 لومړی دلیل: 
 

د چین ، امریکا او پاکستان په ګډون د افغانستان سولې بهیر اړوند په څلور اړخیزو غونډو کې ژمنه شوې وه چې 
څو افغان طالبان له افغان حکومت سره د سولې د مذاکرو میز ته  ،منځګړي هیوادونه به په پاکستان فشار راوړي

کینوي. دغه راز ژمنه شوې وه چې، د سولې له خبرو انکار کوونکې ډلې باید د غړو هېوادونو تر پوځي فشار الندې 
بلکې د  ،يراشي. خو دا دی تقریباُ د پنځو میاشتو په تیریدو سره؛ نه یوازې دا چې پاکستان خپلې ژمنې عملي نه کړ

له یې د کابل شو. وروستۍ خونړۍ بیګ پالزمینې کابل په ګډون د هیواد په بیالبیلو والیتونو کې امنیت ال پسې ترینګلی
په پل محمدود خان سیمه کې مرګونی برید یادولی شو چې په سلګونو هیوادوال یې مړه او ټپیان کړل. د څلور اړخیزو 

اشتې مخکې باید وسله وال طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته بهیر د ژمنو له مخې، پاکستان دوه می
 .کېنولي وای، خو پاکستان تر اوسه دا کار نه دی کړی

بلکې له دې وړاندې د ملي یووالي  ،دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان افغان حکومت په خپلو تکراري ژمنو دوکه کوي
لسمشر حامد کرزي په وخت کې هم دغه هیواد له افغان حکومت سره خپله حکومت د کار د پیل او آن د پخواني و

هیڅ یوه ژمنه هم نه ده عملي کړې. نو اوس د دې پر ځای چې افغان حکومت یو ځل بیا په پاکستان ړوند باور وکړي 
و څېرو ا او څلور اړخیزو غونډو لړۍ کې برخه واخلي؛ افغان حکومت باید د سولې عالي شورا، قومي نفوذ لرونکو

پاره یوه بین االفغاني شورا جوړه ه له اسالمي حزب څخه په ګټې اخیستنې؛ د وسله والو طالبانو سره د خبرو اترو ل
کړي. افغان حکومت باید له اسالمي حزب سره د سولې موافقې تر السلیک وروسته؛ په وسله والو طالبانو کې د 

 .وال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته رامات کړياسالمي حزب د نفوذ څخه ګټه پورته کړي او وسله 
 

 دویم دلیل: 
 

رسیدلی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له پاکستانه شکایت وشي. ځکه په سیاسي انزوا  همدا اوس د دې وخت را
پاره؛ تر بل هر وخت همدا اوس ښه فرصت دی. اوس له پاکستان سره نه یوازې د ه کې د پاکستان د راګیرلو ل

افغانستان اړیکي ترینګلې شوي دي؛ بلکې له امریکا سره چې د پاکستان ستر مالي مالتړې ګڼل کیږي؛ هم یې اړیکې 
 شرانو جرګې تهترخې شوي دي. همدا څو ورځې وړاندې د پاکستان بهرنیو چارو سالکار سرتاج عزیز د پاکستان م

الوتکو په پېرلو کې د مالي مرستو د  ۱۶د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه وویل، چې د امریکا له لوري د ایف 
پاکستان  شان په وروستیو کې بندیز له امله له تېرو درې میاشتو راهیسې د پاکستان او امریکا اړیکې ترینګلې دي. همدا
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پته ښتنپه 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

 

کانګریس غوښتنې رد کړي چې  کټر شکیل افریدي په اړه د امریکایي حکومت اود جاسوسۍ په تور د نیول شوي ډا
دې کار هم د امریکا او پاکستان تر منځ په اړیکو کې درځ پیدا کړی دی. بل پلو امریکایي کارپوهان او رسنۍ هم په 

تان دالیل دي چې د پاکس وروستیو کې له هر ډول دلیل پرته پر پاکستان د طالبانو د مالتړ تورونه لګوي. دا ټول هغه
په سیاسي انزوا کې د راګیریدو امکان ډیروي. پس الزمه ده چې د پاکستان سره د امریکا او چین په منځګړیتوب د 
افغانستان د سولې اړوند؛ افغان حکومت په خپل پخواني دریځ ټینګ ودریږي او راتلونکې پنځمه څلور اړخیزه غونډه 

حکومت باید د وخت څخه په اعظمي ګټې اخیستنې؛ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا  تحریم کړي. د دې تر څنګ افغان
پاره پوره البیګري وکړي. افغان حکومت باید په امریکا، لندن او نورو هیوادونو ه کې له پاکستانه د شکایت کولو ل

ا کې څو په ملګرو ملتونو امنیت شور ،ه ډیره مطرح کړيأله وسیله؛ له پاکستانه د شکایت مسکې د خپلو ډیپلوماتانو پ
د رسمي شکایت څخه وړاندې ورته پوره البیګري شوي وي او بیا ملګرو ملتونو ته د دې فرصت برابر نه شي چې 

 .له پاکستانه د افغان حکومت شکایت مسترد کړي
 

 پای
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