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 رامني: 
 

 څرنګه روسیې د غني حکومت ته شا کړه 

 
 

د  کيیپه دپلومات کي ل ۶رامني، د جون پر  ولیمیس یاغلښ ،یارونکڅ وانځد چارو مشهور  یېد افغانستان او روس
 وید بهرن یېناسته کي د روس ېسول، او پد هګپه مسکو کي سره جر استوالیطالبان او افغان س ۲۷اشت پر ید م ېم

المللي  نید ب ېاو دغه راز ی ،ړوک غږ خروج ټګالرووف له افغانستانه د خارجي قواوو د چ ګېریس ریچارو وز
 . هړاالفغاني مذاکراتو مطالبه هم وک

 ې. خو پدهړک ندهګرڅرا هښعالقه  ېدونکېاتیز یېپه افغانستان کي د روس دلېریاالفغاني مجلس دا نیمسکو کي د ب په
کي د کابل له حکومت سره  اشتویم وڅ ویوروست ېسوه. پد هړمجلس کي د کابل استازو ته د اشتراک اجازه ور نه ک

د طالبانو سره په خبرو کي د کابل حکومت  یېکوي چي روس تیغني شکا کهځروابط خراب سوي دي،  یېد روس
 . ید ړیپاس ک یبا
. بل دا چي د طالبانو سره ید یراپارول ېی مښخ ګد ار ،ید ړیته ک یېدا چي مسکو کابل حاش کيیرامني ل یاغلښ

 دي.  يړاعصاب ور خراب ک ګهم د ار دلېک ېد مسکو نژد
 ،ړوک غږد خارجي قواوو د وتلو  هګډدا چي د مسکو په مجلس کي مال عبدالغني برادر او الرووف په  کيیل کوالیل

 دليېاو مشترک هدف ته سره رس ګډ ویده. او  ېسو رهډېهمنظري  ځنیچي د طالبانو او مسکو تر م یيښدا خبره دا 
 دي. 

 یسو اتیتشنج ز ځنیوختونو کي د کابل او مسکو تر م ویوروست ېخبره ده چي پد ندهګرڅ کيیکي، رامني ل یپا په
ورته برابروي.  نهیور دعوت وي، او د طالبانو سره د مالقات لپاره زم استوالی. مسکو مدام د غني مخالف افغان سید

 . يړک ړپ ړکي نور هم ور خ اشتوینده مید مسکو دا اقدامات به ضرور د کابل او مسکو روابط په آ
 
 :ی: له افغانستانه د راوتلو وخت دګنیریه
 
افغانستان په جهان  کيیل ۵کي د جون پر  کیوزی. هغه په نید اردو متقاعد افسر د کاید امر ګنیریه ندرتیل یاغلښ

باندي  بډاو فرعي اخ و  ونو،ګشخصي جن و،ګړج يځنیمدام په خپلم استوالی. افغان سید یاځفاسد  ولوټکي تر 
سي،  خښ ګجن ځنیتر م رانیاو ا کاید امر ريیوي. په افغانستان کي تل دوامداره تشدد روان وي، او که چ اګیل

 تاواني سي. اتیز يښسي. او افغان ولس به په ک چیساندو ځنیدوو طاقتونو تر م ېافغانستان به د د
 ستلیله افغانستانه د خپلو عسکرو راا انیکایراوروسته، اکثره امر ګکلن جن ۱۸چي د  یزما باور دا د يږکا کوالیل

له افغانستانه راووزي،  کایتر مخه چي امر ېکوي. خو د د ړمالت رمپټ سیبرخه کي د جمهورر ېاو پد ي،ړغوا
 . يړکارونه وک وڅدا  دیبا

پاخه ضمانتونه  خهڅبرخه کي له طالبانو  ېپد دیبا کای. امريړروابط قطع ک ولټسره خپل  ېد القاعد دیطالبان با اول،
 . يړک جادیا زمیکانیملتونو د نظارت لپاره م روګواخلي. او د مل

افغانان د قانون الندي مساوي حقوق ولري. په بل  ولټسي چي  نيیقیدا خبره  دید طالبانو سره په معامله کي با دوهم،
 مخکي چلن و نه سي.  خهڅ ۲۰۰۱سره د  تونویاو اقل وښځد  دیبا ایعبارت، ب

نه لري  یمعن ېوتل د د ړبشپ واکونوځ کایيیطالبانو  ته دا ور وفهموي چي له افغانستانه د امر دیبا کایامر م،یېدر
 االتوید متحده ا ريی. او که چيړاو اقتصادي روابط هم قطع ک کيیدپلومات به له افغانستان سره کایامر واکيګچي 
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حق ولري چي په  ېبه د د کایامر ي،ېږمتوجه ک دیتهد يټترورس ته کایچي له افغانستانه امر يړاستخبارات دا ثابته ک
 . يړخطرات رفع ک يړد دفاع لپاره نوم انځد  هګتو زهېخړا وی

دا ومني چي  دیبا کای. امريړذهن او دماغ ور فلج نه ک االتوید متحده ا دیتکبر او غرور با کيیل ګنیریه یاغلښ
 . یناممکن د الیډیا ۍموکراسینه سي. په افغانستان کي د د موکراسيید وهیغوندي  کاید امر کلهیڅافغانستان به ه

 زید سوله ا دیبا ږمانا نه لري چي مو ېوي. خو دا د د یاځ کډاو له تشدده  رهګجن ویوخت لپاره  رډېبه د  افغانستان
 .وړخالص نه ک ېتر انځاو  و،ړو نه ک ښښحل لپاره کو
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