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 21/۲2/2۲1۲          آصفي خوشحال
 

 ې؛ سړې پایلېتودې غونډ

 

د افغان سولې د بهیر د څلور اړخیزو غونډو؛ چې پاکستان، افغانستان، چین او 
لو پرېکړه د تېر کال په دسمبر کې په اسالم  امریکا پکې ګډون لري، د جوړو

پاکستان په کوربه توب د افغانستان په اړه د ایشیا زړه په کنفرانس کې د  آباد
كې  آبادکې شوې ده. د دې لړۍ لومړۍ غونډه د جنوړۍ په یوولسمه په اسالم 

ترسره شوه. په دې ناسته کې د همغږۍ څلور اړخیزې غونډې د کار لپاره 
ړلو په وشرایط تصویب او په افغانستان کې د سولې او پخالینې بهیر د مخته 

موخه د منظمو غونډو پر روانو ساتلو هوکړه وشوه. دغه راز پرېکړه وشوه 
مه په کابل کې جوړه شي. 2٢چې په دې اړه دویمه غونډه به د مرغومي په 

دویمه غونډه په کابل کې ترسره شوه او یوازې دومره وشول چې طالبانو سره 
مداشان پریکړه وشوه د خبرو د پیلولو لپاره د الرې پر نقشې خبرې وشوې. ه

کې ترسره  آبادمه نېټه په اسالم  1۱چې درېیمه غونډه به د سلواغې میاشتې په 
شي. دریمه هغه هم ترسره شوه او وروسته له ډیرو هڅو دې پایلې ته ورسیدل چې له طالبانو سره د سولې خبرو اترو 

راتلونکې څلور اړخیزې غونډې نیټه وټاکل  موافقه وکړي. د تیرو غونډو په څېر په دې غونډه کې هم د« نقشې»پر 
 ې د بلې څلور اړخیزې غونډې کوربه وي.تشوه چې له مخې به یي کابل د فبروري میاش

 

اوس په تازه کې راپورونه وایي کابل به راتلونکې اوونۍ د څلور اړخیزې ناستې کوربه وي. د پاکستان د بهرنیو 
ې شنبې پر ورځ په کابل کې وشي. سرچینه وایي د څلور اړخیزو چارو وزارت ویلي دغه غونډه به د راتلونکې س

ناستو په راتلونکې غونډه کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلیدو پر عملي الرو چارو او 
 دغو خبرو ته پر جوړ شوی میکانیز خبرې وشي.

 

یله یوه سیاسي پرېکړه وي، چې په افغانستان کې د دا یو حقیقت دی چې افغان ولس غواړي د سولې د خبرو اترو پا
زورزیاتي په ختمېدو او د یوې دوامداره سولې په رامنځته کیدو تمام شي. خو که د دغو څلور اړخیزو غونډو تیرو 
دریو هغو او په تیر کې له افغان سولې پروسې سره د پاکستان نیت ته وکتل شي؛ نو له راروانې څلورمې څلور 

ډې هم د هیلو مزې شلیږي. د پاکستان په نیت ځکه باور نه شي کیدای چې په تیر کې یي د افغان سولې اړخیزې غون
پروسې ته پراخ خنډونه رامنځته کړیدي. ښه بیلګه یي د سولې لومړي پړاو خبرو د ډپ کولو لپاره د طالب مشر مال 

د ځانګړي موخې په پار په حساس وخت  عمر د مړینې خبر خپرول دي چې دوه کاله وړاندې مړ شوی و خو پاکستان
کې خپور کړ. پخوا د سولې راوستو له پاره هیلې یو څه غوړېدلې وې، چې ګواکي کېدای شي د سولې خبرې پر مخ 

 الړې شي او یوې پایلې ته ورسیږي، خو د مال عمر د مړینې د خبر په خپرېدو سره دغه هیلې ختمې شوې.
 

و ته په کتو داسې څرګندیږي چې دا غونډه به هم تش د کاغذ پر مخ په ژمنو همداراز د څلور اړخیزو غونډو پایل
وڅرخي او کومه عملي پایله به ونه لري. دا تیرې درې څلور اړخیزې غونډې چې ترسره شوي دي؛ په کې د چین 

 ی. اصالً پهاو امریکا رول هم تر ډیره د پاکستان په ګټه دی او افغان لوري ته یي کوم شه زیری نه دی درلودلی د
دغو غونډو کې د امریکا او چین د پاکستان د استازو په څېر معلومیږي. هر څه چې پاکستان وایي؛ دوی یي ورسره 
تایدوي. افغانانو چې کومه هیله له امریکا او چین څخه درلوده چې دوی دواړه هیوادونه به په پاکستان فشار راوړي 

عمل وکړي؛ هغسې ونشو. دوی دواړو هیوادونو تر اوسه داسې کوم  څو د افغان سولې پروسه کې د ژمنو پر ځای
خاص فشار په پاکستان نه دی راوړی چې پر اساس یي د پاکستان په نیت کې بدلون راغلی وي. نو فلهذا له راتلونکې 

 غونډې هم ډیرې تمې نه شي کیدالی. 
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په لیکو کې درز رامنځته شوی دی؛ په دې همداشان که څه هم د طالب مشر مال عمر له مړینې وروسته د طالبانو 
وروستیو کې هم د طالبانو د خپملنځي اختالفاتو راپورونه ورکول کیږي. د طالبانو د پاشل کید تر شاه د پاکستان السونه 

اوس مهمه موضوع داده، چې له څلورمې ښکاري چې غواړي یو ځل بیا د سولې پر مخ یو بل خنډ رامنځته کړي. 
وی د دکه ګډون کوي نو  ستې وروسته به د مخالفانو کومې ډلې په خبرو کې ګډون کوي او که نه؟څلور اړخیزې نا

غوښتنې به څه وي؟ آیا د دوی د غوښتنو پلي کول د افغانستان د حکومت په وس کې دي که نه او یا لږ تر لږه نړیواله 
 ټولنه کوالی شي د مخالفینو غوښتنې ومني که نه؟ 

 
 وخت به یي ځواب ووایي. دا هغه پوښتنې دي چې
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