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 افغان سوله په یوه معما واوښته 
 

 دویمه برخه 

 
حکومت د راتلو سره سم امریکا او ورسره په جګړه کې دخیل هیوادونه هر یو   يلیدل کیږی چې په امریکا کې د نو

 ي چې د امریکا د یرغل وروسته یې په افغانستان کې تر سره کړ يخپلو هغو تیروتنو ته د حل الری پیدا کړ يغواړ
 .  يد
 

نشن امنیتي کنفرانس په نو ځکه د امریکا د ولسمشر جو بایډن د وینا وروسته چې د جمعې په ورځ یې د جرمني د مو
 انالین وینا کې دې ته اشاره ونه کړه چې له افغانستانه به پاتې ځواکونه وباسي او که نه.  

 

د جرمني صدراعظمې انګیالمیرکل وویل، حکومت یې غواړي چې د ضرورت په صورت کې په افغانستان کې خپل  
فغانستان بیا د ګډوډۍ او کورنۍ جګړې کندې ته نه  پوځیان د اوږدې مودې لپاره وساتي څو دا ډاډ ترالسه شي چې ا

 لوېږي. 
 

 : دې ټینګار وکړ
 

 »د ځواکونو ایستل باید دا معنا ونه لري چې ناوړه قوتونه بیا برالسه کېږي.«  
 

 حاضردمه تر امریکا په ناټو کې د دغه هیواد متحدان په افغانستان کې زیات پوځیان لري.  
ورځ د ناټو سازمان هم له افغانستانه د پوځیانو وتل د سولې د خبرو تر بریا مشروط دا په داسې حال کې ده چې تېره  

کړل او د دې سازمان سرمنشي ینس سټولټنبرګ یو خبري کنفرانس کې د خبرو پر مهال وویل چې ناټو به په راتلونکو  
ورې کوي، خو د اوس لپاره  اوونیو کې د افغانستان پر وضعیت او له دې هېواده د ځواکونو ایستلو په اړه سال مش

 غواړي چې د سولې پر بهیر تمرکز وکړي او دا خبرې بریالۍ شي.  
 

 د ناټو سرمنشی ویلی:  
 

عملي کړي، په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په اړه چې هره پریکړه کوو باید   يژمنې نه د  ې»طالبانو خپلې کړ
 .  ياډه شو چې دغه هیواد بیا د ترهګرو په خوندي پناهځای نه بد لیږډچې موږ  يپر دې بنسټ و

 ورستیو کې ویلی دی:  ې همدا ډول د ناټو سرمنشی په د
 

معما سره مخامخ دي او په خبره یې دغلته هره پریکړه ګټې او »دوي د افغانستان د ماموریت په اړه له یوې پیچلی  
 زیانونه لری«.  

 

افغانستان کې د خپلو ځواکونو  يوایې، چې غواړ يچې د ناټو په چوکاټ کې مهم ځای لر يپه همدې حال کې جرمن
 .  يحضور و غزو

 

نځ د سولې خبرې د مارچ تر میاشتی  د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلی. د افغان دولت او طالبانو تر م
 .يسناریو ته ځانونه چمتو کړ ې، نو ځکه دوی باید افغانستان کې نوينتیجه نه ورکو
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 يڅرګندونو سره تړاو لر  يد هغو احتمال  ېد بایډن د ادار  ېد بهرنیو چارو د وزیر دغه څرګندون  يزما په اند د جرمن
 .يممکن تر سره ش ېد تړون بیا کتنه به د مارچ تر میاشت ېد دوح ېچې د طالبانو او امریک  ي چې دوی ویلی د

 

هلې ځلې په افغانستان کې د جګړې شدت، د دوي د هیآت سفرونه روسې، چین، ایران او پاکستان   ۍد طالبانو ورست
او له بله پلوه یې د افغانستان  يخ کړچې له یوې خوا یې د بایډن اداره او ناټو له تشویشونه سره م يته بل هغه څه د

 دي.  ېکړ ېپه جګړه کې د ښکیلو هیوادو، سیمه ایزو او ګاونډیو ځینو هیوادو هلې ځلې را زیات
 

 . يوړ د ېبیلګې په توګه د یادون  ېیې د یو ېکابلوف څرګندون يد افغانستان په چارو کې د روسیې د استاز
 

د راتلو الر په افغانستان کې د سیاسي حل له پاره د یو    ېروان جنګ او د سولضمېرکابلوف وایې: د افغانستان د  
چې روسیه غواړي د افغانستان د سولې له والړې پروسې سره د    ې. هغه زیاته کړيحکومت جوړیدل د  يایتالف

 مرستې لپاره په مسکو کې غونډه جوړه کړي.
 

د خبر له مخی د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی ضمیر کابلوف د جمعې په  (   ۲د تاند د )شنبه، د حوت
ورځ اسالم اباد ته الړ چې په مسکو کې د افغانستان د سولې لپاره د جوړېدونکې غونډې په خاطر د پاکستان مالتړ 

 ترالسه کړي. 
 

الم اباد د سفر په ترڅ کې به پاکستاني کابلوف تېره اوونۍ سپوتنیک خبري اژانس ته ویلي و، هیله لري چې د اس
 چارواکي د مسکو د غونډې مالتړ ته وهڅولی شي چې ټاکل شوې ده د روانې فبرورۍ په پای کې جوړېږي.  

 

 :ده وویل
 

لرونکو خواوو په چوکاټ کې داسې الرې چارې ومومم چې د افغانانو په منځ   »زما مشرتابه راته ویلي چې د نفوذ
الرې د خبرواترو زمینه برابره شي. موږ د داسې غونډې په اړه د افغانستان لپاره د امریکا له  کې د سالمشورو له  

 ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره موافقې ته ورسېدو. دا غونډه کېدای شي چې په مسکو کې جوړه شي.«  
 

په افغانستان کې ډېر نفوذ لري؛    لرونکو خواوو په اړه د کابلوف اشاره هغو هیوادونو ته وه چې د ده په وینا  د نفوذ
 لکه چین، امریکا، ایران، پاکستان او روسیه.  

 

روسیه هیله لري چې د نفوذلرونکو هیوادونو غونډه به باالخره د یوې لویې غونډې د جوړېدا سبب شي چې د افغانستان  
 ې برخه ولري.  لرونکي لکه د منځنۍ اسیا هیوادونه او هند هم پک  حکومت، طالبان او سیمه ییز نفوذ

 

دیپلوماتان وایي، داسې پروسه چې ټول سیمه ییز قدرتونه یې مالتړ وکړي، په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره  
 ډېره مرسته کولی شي. 

 نور بیا 
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