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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه ل، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئه رالي

                             م١٤/١٠/٢٠٠٩               عبدارحمن فرقاني
 
 

   آندهافغانستان ديرغلګرو
  

 د روسي  آيون رغووونپه غرۍ د يرغلګرو جنګياليو قبرونه او د افغانستان پيافغانستان آي د نولسمى په 
واك  انګونه د لودي يرغلګرپاتي شوي ويجايرغلګر وروي پله واك جنګياليو ته خړ  لوړ  د لودي د چى, پايله ان

خهبه په اندپوهانو رتبه عسكري آار ه نوي او له تيرشويو اشغالګرانو  د لودي جنګياليو ,  نلري به   وپير توآوم  
ځ په مطبوعاتو آي رابرسيره شويده ورژبه په پوهانو په هكله د دوي د سياستپايله پلى چى د خپه ذهن آي هغه ويره 

 .ي پخيځ په ور
اياخه له هموروسته له شلو آالونو دا دي  خهغه   او  د لودي روجوزين آي ديمتريپه افغانستان د روسيه سفير ه 

واآونو ايه پرويخ زيري د ماتىناتو د  چى د روسيى ان تر دي ,  خوړلي وه واك ماته د روسيه سره چى له آومه 
خه د ني اسيا له هيوادونوو د من ااو له روسيى, ينګار آوي پوره ماتى  پهاواآونو په افغانستان آى د ناتو د سفير   

ي د هغه د مخنيوى  را منپه افغانستان آي چابيريالړه سياسي چى آوم ناوپايله آى په ناتو د قوتونو د ماتى   ته آي
ي ده اقداماتو موثرهپاره يي دل تنه آ    . غو

خه  د ارمان سره سم له افغپه نتيجه آي د لوديړي مقاومت پياوروسان دافغان ولس د  چه له يو يواله آپه نانستان 
واآونه هم له  يرغل دانګلسانوپه افغانستان باندي چى لدي وړانديچيرته , پايلى سره مخ شول  شرميدلي مسير او ګر 

   .                                                            سره مخ شوي وو ورته ماتى
پل په افغانستان باندي د تيري الملونه برابر شول او باالخره د خاره پل دونوروسان له ماتى سره سم د لودي هيواد

او آي د لودي رات افغانستان ته د پي موپه لخو , واآييز شكل راغلل په پايله آي افغانستان ته په رغبت 
رنګهلكه و ته شوپه پايله آي را من وپلوتروريزم د           .                   چى تصور آيده   

اون ته د روسيى او هغه هيوادونود لودي  پو واآيز حمايت اوچى د روسيه تر سياسي او ته   رات د روسيى 
نى وړ آار وه  ولنى پل راتچى لودي خچيري خو , الندى دي د اندي يوالى  ى وه نو په اند قانوني ب ته د ن ه ورآ

ي حضور ه د لودكاره توپه كه  ودل شو ړپه وي د فو ون ون د په تيريدلو او د حاالتو و د وخت خ, اندي غبر
رنګوالي  زغملي د لوبي وي منطقه آي نشپه چى د لودي حضور  هيوادونه وبدلون سره روسيى او هغ پوه شول په 

نه را اوآرداب آي په ړاندي د افغانستان په و چى د لودي له آوميپله آړاندي يى هغه تګالره خپه و او د لودي
واآونو د اآماالتو الري وي چى ,  لپيدا آو په الس آى وى او ورو  چى ديرى يى د روسانو پدي هكله د ميشتو 
ونه رابرسيره شول پدي هكله لوديورو پياوري ډلي هم پلى سياسي آي خعانستان فپه ا روسان هله بله اړخ,  ته خن
اآنو آي يىچي  ,لي دي آ ول آيپام و د ون ته پاسياسي پلوه  لودي پدي ورستيو  ي دي چ را منړ آ    .  ته آ
  

ل بيا  د دي اخ او له آومه پخپاليسي ه افغانستان آي د روسانو سره هغه زړه پډب تر من امريكا او لودي يو  له آ
خه وړاندي ورسره چى د اوباما له رات ديكت خبرههمدي لنو, چلند آيده   په الره  ايه يي د طالبانو سره د ني

ي , چولي وا كل آي گه د طالبانو شراآت كاره توپه او ته رسيدلي دي او پړاندي چى دا خبري او يو دير وداسي ا
ندي شوي په ړ رتبه مامورينو په راتلونكي حكومت آي هم د امريكا د لو ر وړ رتبه ګلستان د لآي د انپدي ل, ژبه 

.                                چولي ديپه الره اطالبانو له مشرانو سره يى  خبري چي د وي پري شخآي په مطبوعاتوهم لي مامورينو هلي 
دونهپدي د سربيره  چى د افغانستان   ده ژياتير است هغه نوي سياسي هم د لودي افغانستان شمال ته د مسلح مليشو لي

تنو سره مخ آليك سياسي برخ مليروشويهغه  ل بيا د نويو بهرنيو غو شمال ته د جنګياليو دافغانستان ,  يي يو 
دونه روسيى ته ني تهچتر الندي هيوادونه واآي تر سياسي او  او د هغه لي نګه ,  پارولي دي واښ را او اندي لكه 

ند شول ان تر دي چى  ر ونونه  واآونو وديلچى د په دي هكله غبر يوالى چى خه  له ميشتو ه د ن په رسمي تو
ت د پرغاړاندى د افغانستان د امنيت دنده په ونى ول و د دغه تروريستي ډلو خوز تنه وشوه تر  ړه لري غو

اونديو هيوداونو ته چى افغانستان شمال ته  يژوندي او مخامخ د افغانستان  ي مخنيوي وآ په او,  واښ  بلل آي
ه هغه روس  ي تو واښ همډلىاسي پلوه سيانګ ني له  ي سره  او اندي  د لودي له  ييپله سيمهچى خ ان مخ 

ت  تر وي  د دي سياسي بدلون تر شاه موخه دا آيدي شي, ږدو آي ساتلي دي په اوخه د تيرو اتو آالونونظامي خوز
اآنو آي ييچى و د دغه سيمى سياسي ډلى  پراته هيوادونه حمايت  په شمال آيد روسيى او د افغانستان  په ورستيو 

ي وه آيتر السه آ ان وچى د لوديي آوم چ سره مخ آ له هغه آ واآونه  ريوان بولي    روسيه او , رسره الس 
من دي  خوزي ده لوريپپلويان يي د شمال  خه اندي و پوهانو د يو شمير سياست , ت  په اند لودي غواړي تر 

آيله روسيه   او , ړاندي والړ دي په و او اوس مهال يى لودي ړي ورسره مخ شي غواچى نهي چ سره مخ آهغه آ



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-t@afghanmaqala  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

و روسيه د ته  و وآولي شي لدي آي عانستان فپه اچى د لودي سره چمتو شي لودي غواړي تر  ي تر  آمك وآ
خه    .ي پيدا آه د وتلو الره په سمه توافغانى آندي 

  
  ایپ


