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  ۱۶/۱۰/۲۰۱۷         خوشحال آصفي

  

 ور اړخیزه غونډه؛ بیا څل
 

 ؟خو د چا په ګټه
 

له کابو یو نیم کال ځنډ وروسته د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا تر منځ د څلور اړخیزو غونډو لړۍ یو ځل بیا 
دغه څلور اړخیزه غونډه د خلیج د سیمې په عربي هیواد عمان کې جوړه شي.  ۲۴پېلیږي، ټاکل شوې نن د تلې په 

مت وایي، د عمان د پالزمېنې مسقط په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو افغان حکو
ترمنځ د سولې په تړاو د تېرو څلور اړخیزو غونډو پر پرېکړو خبرې وشي. پاکستان هم دغې غونډې ته خوشبین 

نډې یو وار بیا پیلېږي. دا هغه څه څلوراړخیزې غو»دی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر خواجه اصف ویلي 
 «دي چې موږ ال هم ورته هیله لرو

 
اوس پوښتنه دا ده لکه څنګه چې پاکستان دغې غونډې ته هیله من دی؛ آیا په دغې غونډه کې به د پاکستان هیله پوره 

 شي او که د افغانستان هیلې به هم په نظر کې ونېول شي؟
 

زو غونډو څخه افغان حکومت د خیر څرک نه دی لیدلی، نو آیا اړتیا وه چې لکه څنګه چې له تیرو پنځو څلور اړخی
 یو ځل بیا دې دغه تکراري او تجربه شوې الره تعقیب شي؟

 
له یوې خوا د افغانستان، سیمې او پاکستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د جګړې له الرې د طالبانو په ځپلو 

 سولې ته د طالبانو په راماتولو کې څومره اغېزمنه واقع شي؟ تاکید شوی دی، نو دغه غونډه به
که څه هم تر دې غونډې وړاندې د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو په هدف د څلور هیوادونو د استازو په ګډون 

 .غونډې نورې هم جوړې شوې دي؛ خو دا ځل شپږمه غونډه د افغانستان او پاکستان دواړه لپاره مهمه ده ۵
 پاکستان لپاره دا څلور اړخیزه غونډه ولې مهمه ده؟د 
 

د پاکستان لپاره په دې خاطر مهمه ده ځکه چې دغه هیواد اوس تر بل هر وخت تر کورني او بهرني فشارونو الندې 
شان ځګ ته هم الس اچوي. دغه هیواد به تر خپلې وسې ډیره هڅه وکړي  دی. پاکستان اوس د اوبو اخیستي انسان په

غې څلور اړخیزې غونډې پایله په خپلې ګټې وڅرخوي. ممکن پاکستان په دغې غونډه کې د تیرو څلور چې د د
اړخیزو غونډو کې د پاکستان په ترسره شویو ژمنو څخه د ځینو ژمنو د عملي کولو لپاره هم حاضر شي. ځکه 

یې. پاکستانیان به په دغه غونډه کې پاکستان اوس په ده باندې د موجودو فشارونو د لیرې په خاطر سپي ته هم ماما وا
هم د افغان حکومت او هم د ټرمپ د خوشالولو لپاره هم به نوې ژمنې کوي او هم به د تیرو ژمنو د عملي کولو لپاره 

 .سینه ډبوي
 

د پاکستان لپاره د دغې غونډې مهم وال بل په دې هم زیاتیږي چې د څلور اړخیزو غونډو لړۍ افغان حکومت د 
خوا د ژمنو د نه عملي کولو په غبرګون کې په ټپه درولې وه. پایله یې دا شوه چې افغان ولسمشر غني په پاکستان ل

هر کورني او نړیوال سټیج باندې د پاکستان اصلي څېره بربنډه کړه، نتیجه یې دا شوه چې پاکستان ته پته ولګېده چې 
ولسمشر غني رضایت خپل کړي او دغه د څلور  له سېره څو پخیږي. وروسته بیا پاکستان ډیره هڅه وکړه چې د

اړخیزو غونډو لړۍ بیا پیل کړي څو د نړیوالو له احتمالي فشاره )هغه چې نن ورځ پرې عمالً راغلی دی( ځان 
وژغوري. خو غني یې هر ډول غوښتنې ته منفي ځواب وویلو او دغه هیواد یې ناهیلی کړو چې دا دی نتیجه یې 
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ندې نیول شول. نو اوس چې دغه غونډه بیا پیلیږي او پاکستان یې له فشار څخه د خالصون عمالً پاکستان د فشار ال
 .یوه وسیله ګڼي؛ د پاکستان لپاره ډیره اړینه ده

 

 د افغانستان لپاره ولې مهمه ده؟
 

بیا هم د که څه هم د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ تیرو غونډو د افغانستان لپاره کومه ښه پایله نه درلوده، او دا ځل 
پاکستان په نیت شکمن دی خو د اوسنیو او پخوانیو شرایطو د پرتله کولو له مخې دا غونډه د افغانستان لپاره هم خاص 
اهمیت لري. ځکه د تیرو غونډو د ناکامۍ یواځینی دلیل د پاکستان لخوا په ترسره شویو ژمنو عمل نه کول و، او دا 

ې ساه اوباسي نو افغان حکومت ته دا هیله مندي ورکوي چې پاکستان به دا ځل چې پاکستان تر نړیوال فشارونو الند
چې افغان حکومت باید  ځل د خپل ځان لپاره هم د خپلو ژمنو په عملي کولو پیل کوي. خو تر ټولو اړینه خبره دا ده

حقاني شبکې لخوا د  له ډیر دقت کار واخلي او پرینږدي چې یو ځل بیا پاکستان له امریکا سره معامله وکړي. ځکه د
دوه امریکا اتباعو له خوشي کولو داسې ښکاري چې حقاني شبکې د پاکستان په غوښتنه د دې لپاره چې پر ځان د 
امریکا باور یو ځل بیا پیدا کړي؛ دغه بندیان خوشي کړي. بل لور له دغه امریکایي اتباعو له خوشي کولو وروسته 

 .له پاکستان سره ښې اړیکې پېلوي ډونالډ ټرمپ هم ویلي چې تر دې وروسته
 

 پای
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