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واحد فقیري

کابلوف:

 ۲۰۱۹به د افغانستان د سولي لپاره یو حیاتي کال وي
ښاغلی خلیلزاد او ښاغلی کابلوف به د فبروري پر  ۲۲مه په ترکیه کي سره وګوري .د افغانستان لپاره د جمهورریس
پوتین خاص استازی ،ښاغلي ضمیر کابلوف ،وایي«،د افغانستان د سولي پروسه په چټکي سره مخ په وړاندي حرکت
کوي .دا خبره موږ ته دا امید راکوي چي پدې کال به په افغانستان کي سوله اعاده سي .دا کار به اسانه نه وي .او
کښته او پورته به ولري».
کابلوف په خپله تازه مرکه کي وایي«،خلیلزاد په خپل ټول توان کوښښ کوي چي د امریکا لپاره له افغانستانه د وتلو
الره برابره کړي .خو له یوه ملکه خارجېدل تل ډېر مشکل وي .امریکا اندېښمنه ده چي تر خروج وروسته به یوه
خطرناکه خال ایجاده سي .مګر اوس امریکایان په افغانستان کي چندان جنګ نه کوي ،او هغوی زیاتره بمباري کوي.
نو لهذا ،که چیري همدااوس  ۱۴۰۰۰امریکایي عسکر له افغانستانه ووزي ،حاالت به چندان بدل نه سي».
کابلوف وایي د شوروي اتحاد د قواوو راایستل یوه ښه تجربه ده .د شوروي د عسکرو تر خروج راوروسته ،د نجیب
حکومت درې کاله دوام وکړ ،دا ځکه چي نجیب یوه ښه او تکړه اردو او استخبارات لرله .که چیري د نجیب سره
اقتصادي کومکونو دوام پیدا کړی وای ،ښایي زیات پاته سوی وای».
کابلوف وایي مسکو د طالبانو او واشنګټن تر مینځ د خبرو مالتړ کوي ،ځکه پرته د دوی له موافقې څخه به د افغان
کشاله فیصله نه سي .کابلوف وایي چي طالبان اوسنی افغان حکومت په رسمیت نه پېژني ،او وایي که چیري یو داسي
شخص د قدرت واګي ترالسه کړي چي د هغوی مالتړ او احترام ورسره وي ،دا مشکل حلېدالی سي .کابلوف وایي
موږ غواړو چي طالبان په انتخاباتو کي برخه واخلي .هغه وایي طالبان همدااوس  ٪ ۷۰فیصده خاوره کنټرولوي.
کابلوف د حنیف اتمر په باره کي ښه نظر لري او وایي«،په افغانستان کي هر څوک پوهېږي چي هغه یو مشهور
سیاستوال دئ ،او پراخ سیاسي مالتړ لري .اتمر د حامد کرزي او اشرف غني په حکومتونو کي عالي پوستونه لرل.
اتمر زیرک او هوښیار شخص دئ .ټاپ مدیر دئ .او د افغانستان په مشکالتو باندي پوهېږي ».کابلوف عالوه کوي
اتمر له واشنګټن سره هم ښه روابط لري.
کابلوف وایي چي روسان طالبان د افغان جامعې یو جز ګڼي .طالبان باور لري چي افغانستان اشغال سوی دئ ،او
اشغالګرانو د هغوی وطن او دین ته خطر مواجه کړی دئ .کابلوف زیاتوي«،طالبان د ډېرو افغانانو نماینده ګي کوي.
د هغوی اصلي حمایت په کلیوالي سیمو کي دئ .د افغانستان کلیوالي سیمي مذهبي دي ،او د اسالم او اسالمي قوانینو
تابع دي».
کابلوف وایي چي د طالبانو پخوانۍ خاطرې خلګ ډارولي دي .خو هغه وایي«،د طالبانو اوسنی لیډرشیپ پدې خبرو
پوهېږي ،او په ښکاره وایي چي نور د قدرت انحصارول نه غواړي ،ځکه په زوره قدرت نیول به داخلي جنګونو ته
راسا الره یوسي ».کابلوف عالوه کوي«،د دې وخت رارسېدلی دئ چي پر طالبانو باندي بندیزونه لیري سي ،ځکه
دا بندیزونه د هغوی دپلوماتیک مانورې محدودوي ،او نه هم د ملي روغي جوړي سره مرسته کوي».
هغه وایي روسیه چمتو ده چي دا بندیزونه لیري کړي ،خو روسیه به دا ابتکار د ملګرو ملتونو د امینت په شورا کي
و نه کړي .کابلوف وایي د روسیې اول لومړیتوب دا دئ چي په افغانستان کي د ملي مصالحې سره مرسته وکړي،
ځکه «په افغانستان کي سوله د روسیې او ملګرو هیوادونو لپاره د بیمې حیثیت لري».
کابلوف وایي مسکو به د افغانستان د سولي لپاره نور مجلسونه هم دایر کړي« ،خو دا کار به هله وکړي چي موثریت
ئې روښانه وي .په بل عبارت ،د نمایش او شو لپاره به ئې و نه کړي».
منبع :انادولو ایجنسي .تاریخ فبروري ۲۰۱۹ ،۲۲
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