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واحد فقیري

جرمني غواړي چي د بن درېیم کانفرانس ته
طالبان ور دعوت کړي
د المان ږغ د مارچ پر  ۲۰مه لیکي جرمني په افغانستان کي د  ۲۰۰۱راهیسي ښکېله ده ،او په همدې کال په جرمني
کي د بن لومړی کانفرانس تشکیل سو .بیا په  ۲۰۱۱کي ،د افغانستان په ارتباط د بن دوهم کانفرانس جوړ سو .خو
پدې دواړو کانفرانسونو کي طالبانو حضور نه الره .اوس چي د امریکا او طالبانو تر مینځ خبرو کش کړی دی،
جرمني غواړي د افغانستان د سولي لپاره یو بل د بن کانفرانس دایر کړي .او دا کرت به طالبان حضور په کښې
ولري.
د افغانستان لپاره د جرمني پخوانی سفیر ،مارکوس پوتسیل ،وایي موږ غواړو چي یو داسي کانفرانس دایر کړو چي
«محسوس» نتایج ولري ،موږ نمایشي کانفرانس نه غواړو .هغه عالوه کوي چي د آینده کانفرانس ټایمینګ حیاتي
اهمیت لري.
المان ږغ لیکي مبصرین وایي د قطر په خبرو کي باید د پام وړ پرمختګ وسي ،څو جرمني د بن درېیم کانفرانس
راوبولي .د افغانستان د چارو جرمن ماهر ،توماس روتیګ،وایي«،موږ ال تر اوسه هلته نه یو رسېدلي».
جرمني په افغانستان کي  ۱۲۰۰عسکر لري ،او هغوی په مزار شریف کي دېره دي .خو د واشنګټن په شان په جرمني
او د اروپا په نورو هیوادونو کي د افغانستان د جنګ لپاره مالتړ مخ پر ختمېدو دی .همدا وجه ده چي جرمني او نور
اروپایي هیوادونه د افغان د کشالې د حلولو لپاره کوښښ کوي ،څو خپل عسکر راوباسي.
ښاغلی پوتسیل وایي«،دا خبري مقدماتي دي .اصلي خبري به بین االفغاني وي .ټول شموله به وي .د افغان د ټیم
مشري به د افغان حکومت کوي .ما تل ویلي دي چي د افغانستان د سولي جامع موافقه به وخت وغواړي».
المان ږغ لیکي خو جمهوریس ټرمپ د افغانستان په باب بله مفکوره لري .هغه غواړي چي ژر له افغانستانه ووزي.
د افغانستان د چارو امریکایی ماهر مایکل کوګلمن وایي«،که چیري امریکا د راوتلو فیصله وکړي ،جرمني او د ناټو
نور ملکونه به هم سمدستي راووزي».
المان ږغ لیکي که چیري د سولي یوه موافقه تر السه سي ،جرمني به د امریکا غوندي د خپلو عسکرو د تدریجي
راوتلو بند و بست وکړي .خو که چیري د سولي خبري ناکامه سي ،د بین المللي قواوو راوتل به ډېر خطرناکه وي،
ځکه په هغه صورت کي به طالبان قدرت ته ورسېږي.
المان ږغ کاږي ډېر کلونه کېږي چي په جرمني کي د افغان جنګ خپل محبوبیت له السه ورکړی دی .برلین تر زیات
فشار الندي دی ،او زیات جرمنیان غواړي چي د کابل له فاسد حکومت سره خپلي مرستي قطع کړي.
ښاغلی پوتسیل وایي جرمني به د سولي تر موافقې راوروسته یوازي په هغه صورت کي خپلو مالي مرستو ته دوام
ور کړي چي په افغانستان کي د بشر حقوقو ته احترام وي ،او د اداري فساد سره مبارزه وسي
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