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   ۲۰۱۹/   ۰۹/   ۰۴         سرلوڅ مرادزی 

 مخنیوی  تکرار د سیناریو د کال ۱۹۹۲ د   

  پشان  خطر د لسیزې ۹۰ د هم  خطر دا. يګواښ هېواد بیا ځل یو خطر  لوی پشان، لسیزې ۹۰ د کې ورځو دې په
 په ته بریاوو او راوړنو السته هغه هم او ید متوجه ته  بقا او هویت هېواد د نظام، حاکمیت، ملي حکومت، موجوده

 . دي شوې ترالسه مرستو په نړیوالو د او مټو او زیار په افغانانو د کې کلونو ۱۸ تېرو په  چې دی نښه
 : لري ارزښت ټاکونکی اړخونو څو له اونۍ څو راتلونکې

 نیسي تیاری ته ټاکنو افغانان او حکومت افغان یوخوا ــ
 بابیزه اندیښنې حکومت افغان  د  اړه  دې  په  او کړي وروستۍ هوکړه سولې  د  سره طالبانو غواړي امریکا ا بلخو ــ

 وساتي بوخت حکومت افغان مسایلو داسې  په کې درشل په ټاکنو د هم او وګڼي
  ته  جګړې ارهلپ کولو ترالسه د امتیازاتو زیاتو د کې سوله په او سبوتاژ د ټولټاکنو د  کوي هڅه  طالبان  همدارنګه ــ

 ورکړی زور
 نتخابي حکومت پر ځای د موقت حکومت بواللهد ااو ــ 
  سری  یو به پرځای حکومت سري  دوه موجوده د  ده، تمه او نیسي تیاري ته ټاکنو حکومت افغان  چې  مهال داسې  په
 کوالی  مدیریت ښه چاره سولې  د او پای  جګړې د  حکومته موجوده له  زرځلې  چې شي رامنځته حکومت منتخب او

  د  چې کیږي نه فکر کول،  رادمخه هوکړې د نوم په  سولې د سره طالبانو کې وخت لنډ  او تنګ ېاسد بیا شي؛
 ! وي موخه په سولې تلپاتې او ریښتنې

 پالوي  امریکاایې د سره طالبانو کې  دوحه ترشا دروازو تړلو  د چې ګنګوسې حکومت موقت د  کې  درشل په ټاکنو د
 ال زنګونه خطر د  تکراروي، وشدا مد  په هم  یې کړۍ ټاکلې بهر او دننه  کور په او څڅیږي ته رسنیو کې خبرو په

 !کړنګوي
س ین، رئیر پوتیمیژه والدینده ویر کابلوف، نمایک، ضمیبه گزارش اسپوتن» لولو هم کې خبرتون روسي یو په

  3ه روز سه شنبه )یوزارت امور خارجه روس ییپارتمنت دوم آسا یر دیه در امور افغانستان و مدیجمهور روس
ل یو تشک  در مورد تعویق انتخابات توافق احتمالی  مسکو گفت، کشورش از سپتامبر( در جمع خبرنگاران در

 ت خواهد نمود.یبان در افغانستان حماکا و گروه طالیاالت متحده امریان ایحکومت موقت م
جاد حکومت در یو ا یانتخابات به طور کنون یدر مورد عدم برگزار یجد یعات و اشاره هایکابلوف گفت، شا

 ن خصوص ادامه دارد. یافغانستان موجود است و اکنون صحبت ها درا
از عدم   یز کرد که چه کسانن مسأله تمرکیا ید روی، نبایط کنونیهمزمان خاطر نشان ساخت که در شرا یو

 «برعکس. یکند و چه کسان یت میجاد دولت موقت حمایانتخابات و ا یبرگزار
 نورو په ګډون په ماسکو د او کوي مالتړ ټولټاکنو له ټول افغانان برعکس، څرګندونو د کابلوف څمیر د خو

 کې چارو کورنیو په افغانستان پلواکخ د هغه او ګڼي تېر وخت حکومتونو موقت د لپاره افغانستان د کې پالزمېنو
 .بولي السوهنه
  بخښنه  څخه ملت افغان او وکړي کړه زده ماتو او السوهنو ،تېروتنو وتېر وخپل د اړه په افغانستان د باید ماسکو

 . وغواړي
 کې وموخ او اندیښنو په او ليتړ سره زمېنوالپ نورو ځینو او اباد اسالم ماسکو، چې کړۍ ټاکلې هم دننه کور په 

 داسې ماسکو د لپاره حکومت موقت د هم پالي دښمني سره مدنیت او دیموکراسۍ د او شریک سره طالبانو
 .وهي غومبر ته پرپاګینډې

لزاد له طالبانو سره د یي استازي زلمي خلګړانځکا یلپاره د امر ېد افغانستان د سول ېچ ېحال ک ېپه د اس بلخوا خو
ه نه ړو وایي، خطر په غایک پامپیر مایو چارو وزیالتونو د بهرنید متحدو ا»ېه رسولاو تړمعامله وروستي پ ېسول

 ي.ړک کیدا موافقه السل  ېچ یاخلي او حاضر نه د
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ل یکایي، افغان او اروپایي چارواکو په قول وویو امرړپوګ ناوخته د ج( ۴مبر ټ)سپ ځپه ور ېد چهارشنب ېم مجلیاټ
 «تاندي.ړک کیالسل دا موافقه ېچ یو حاضر نه دیپامپ ېچ

کایي یو امرړپوګ ر نورو جېو شمیون ګډت د سالکار په یکا د ملي امنید امر ېاندړو ېتر د»لیکي او خبرغځوي تاند
 وو. ړیسره مخالفت ک ېلزاد له موافقیچارواکو هم د طالبانو او زلمي خل

ند ګرڅسره مخالفت  ېموافق ې رانو له دیو سفیکا نهو پخوانید امر ېهم په شمول په افغانستان کګمز کننیهمداراز د ج
ه ګړج ۍکورن ړۍوه بله خونیبه افغانستان په  ې جه کیپه نت ړېهوک ۍنیړب ېوید  ېد سول ې دي چ یېلي یاو و ړیک
 ل شي.ېک ښ ېک

رل ې، اټروپونېګ ، جان نډم وویلیومان، وین ډن، رونالېف ټنز، رابرېابډمر ېانو جټپلوماډو یکایي پخوانیدغو نهو امر
ده  ړېک شورا هم خپره کیاتالنت ېچ ېه کیه اعالمګډوه ینس ېو لورګهم او هوېګمز کننېن کراکر، جین، رایني واوټان
 ولري.  ېلیپا ېبد ېرډېه به ړهوک ۍنیړوه بی ېلي، طالبانو سره د سولیو
رمپ ټشر شنبه( له ولسم ېمه )سېمبر په درټسپر د سپیر مارک ایکا دفاع وزید امر ېوه چ ېاکل شوټم وایي، یاټ

انو د ځیکایي پویامر ۵۴۰۰له افغانستانه د  ېپه صورت ک ېرمپ د موافقټ. د یه کتلي واړپه ا ېموافق ېسره د د
 ي.ېږلیوتل کار پ
نه شي   ډاډلو یو حساسو او مهمو مساګڼدا موافقه د  ېلي چیم ته ویاټه معلومات لري ړپه ا ېد موافق ېچ یخو هغو

 «.یورکول
ا" یندیمز او ایه " تاینشر »کړ څرګند بیا ړمالت غوڅ خپل  دریځه له حکومت افغان د خکې م ورځې څو هم هندوستان

نو  ی ن توافق است. دهلیط پس از ایهند نگران شرار امور خارجه یگوخال معاون وز یجیروز سه شنبه نوشت: و
  ی برا یین کند و فضایتضمد ثبات را یستم باین سیت خواهد کرد. ایباشد حما  یقانون اساس یکه بر مبنا یستمیاز س
ق افتادن انتخابات یهند مخالف به تعو  نگذارد.  یوابسته به آنها باق یو سازمان ها  یستیترور یت گروه هایفعال

 « افغانستان است. یاست جمهوریر
کا او  یکوي خو د امر ړر مالتید به ېحکومت د سول » وایې چې بولي پرځای اندیښنه دا  ماڼۍ ولسمشرۍ د  افغانان

 ګد هر هغه پرمخت ېر کیبه ېافغان حکومت د سول .یمن دېښه اندړپه ا ېلید پا ړېهوک ېدونک ېد ک ځبانو ترمنطال
ه د ړپه ا ړېد هوک ځکا او طالبانو ترمنید امر دو تمام شي.ېپه ختم ګړېله او د جیپا ېسول ېد تلپات ېکوي، چ ړمالت
ول یه ونګ نڅدونکو خطرونو مخه ېته ک ځمکنه رامنوروسته د م ړېتر هوک ېنه دا ده چ ېښحکومت اصلي اند نافغا

 « شي؟
 د کې پالزمېنو بهرنیو په چې کړۍ هغه او زیاتیږي تربلې ورځ بهیر مالتړ د ټولټاکنو د بهر او دننه کور په

 سوله  ریښتینې افغانان بلخوا. مخامخیږي سره ماتې شرمېدونکې د جوړوي، حکومتونه موقت لپاره افغانستان
 ! دریږي کلک یي وړاندې پر او غواړي  نه وي پیل جګړې تباکوونکي او خونړۍ بلې د  چې لهسو هغه غواړي،

 پای
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