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 د افغان سولې د تخریب هڅې؛ 

 

 ؟پاکستان او روسیه څه غواړي
 
 

په داسې حال کې چې په قطر کې د طالب او امریکایې استازو تر منځ روانو خبرو ته د اندېښنو سره سره هیله مندي 
هم زیاته شوې؛ په وروستیو کې پاکستان او روسیه د دغو خبرو د تخریب لپاره په مغرضو څرګندونو خولې پرانیستي 

یوه احتمالي جوړجاړي لپاره باید موقت حکومت رامنځته  په افغانستان د دي. د پاکستان صدراعظم عمران خان ویلي
د افغانستان حکومت د »ده وویل .هشي. عمران خان په ورته مهال افغان حکومت د سولې د خبرو خنډ لپاره وبال

  «سولې په پروسه کې، چې د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د خبرو لپاره پیل شوې، خنډونه پېښوي.
ستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ضمیر کابلوف هم د افغان سولې په اړه مغرضانه هاخوا د افغان

څرګندونې کړي. ضمیر کابلوف ویلي له طالبانو سره له سولې وروسته متحده ایاالت باید په افغانستان کې خپلې ټولې 
له له افغانستان څخه د امریکایي پوځي اډې وتړي. کابلوف همداراز ټینګار کړی چې د قطر د ناستې مهمه مسئ

  .ځواکونو وتل دي، نو کله چې د دوی د وتلو مسئله مطرح کېږي نو د نظامي اډو د جوړېدو اړتیا هم نه لیدل کېږي
  ؟پوښتنه دا ده چې د افغان سولې په اړه د عمران خان او ضمیر کابلوف د وروستیو څرګندونو هدف څه کیدلی شي

 

  ؟پاکستان څه غواړي
 

ستان دوه هدفه لري. په وروستیو درې لسیزو کې پاکستان د هیڅ افغان حکومت لخوا دومره زیانمن شوی او له پاک
انزوا سره مخ شوی نه دی لکه څومره چې په تیرو څو کلونو کې د ملي یووالي حکومت په ځاګړي ډول د ولسمشر 

ان اصلي ترهګریزه څېره ولیدله، له محمد اشرف غني لخوا منزوي شوی دی. د اشرف غني په هڅو نړۍ د پاکست
فشارونو سره مخ شو او انزوا ته برابر شو. دغې چارې د پاکستان حکومتي چارواکي او سیاسیون ټول دردمن کړي 
دي. اوس پاکستان غواړي چې په یو نه یو ډول له اشرف غني خپل غچ واخلي او د موقت حکومت په جوړیدو سره 

  .یې له مخې لیرې کړي
یو ځل بیا د څو لسیزو پخواني موقت حکومت په  تیو څرګندونو څخه یې دویم هدف دا دی چې دغه هیوادله وروس

دوی غواړی چې په افغانستان کې د مجاهدینو د وخت موقت  .شان چې د پاکستان ګټو ته وفاداره وي؛ جوړول غواړي
مټ په افغانستان کې د هندوستان نفوذ  په شان ضعیف حکومت رامنځته او د پاکستان په اشارو وچلیږي چې هم یې پر

شي. د همدې  کنټرول کړي او هم یو ځل بیا افغانستان د پاکستان بې کیفیته سوداګریزو توکو لپاره یو ښه مارکیټ
  .لپاره عمران خان هڅه کوي چې د اشرف غني د حکومت پر ځای یو موقت حکومت رامنځته شي

 

  ؟روسيه څه غواړي
 

روسیه غواړي چې له امریکا متحده ایاالتو سره خپل رقابت وپالي او غواړي چې افغانستان د سوریې په سرنوشت 
د هوکړه لیک له  .کال کې د پوځې اډو په اړه هوکړه لیک السلیک کړ ۲۰۱۵ځکه روسیې له سوریې په  بدل کړي.

وایې اډه او د طرطوس بندر کې سمندري اډه مخې روسیه د سوریې په الذقیه والیت کې د حمیمیم په نوم دایمي ه
  .لري. دغه پوځي اډي روسي پوځیانو او د هغوی کورنیو ته بشپړ ډیپلوماتیک خوندیتوب ورکوي

عین شان لکه څنګه چې د افغانستان پر سر د امریکا او روسیې تر منځ سیاسي رقابت روان دی؛ همداسې رقابت د 
ته کاذب جرأت  ېت له امله امریکا له سوریې خپل ځواکونه وویستل او روسیسوریې پر سر هم تېر شو. د همدې رقاب

   پیدا شو چې کولی شي په افغانستان کې هم امریکا ته سیاسي ماتې ورکړي.
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ریکا باید له افغانستانه ووځي او پوځې اډې هم له منځه یوسي؛ هدف یې یواځې او مدا چې روسیه ټینګار کوي چې ا
ریکا ته لکه د سوریې په شان په افغانستان کې ماتې ورکړي او له دغه هیواده د امریکایې یواځې همدا دی چې ام

  .ځواکونو د وتلو وروسته په خپله روسیه د امریکا تشه راډکه کړي څو په راتلونکي افغان حکومت پراخ نفوذ ولري
کړې ده. ښه بېلګه یې د مسکو په او د دې کار لپاره یې سر له اوسه د ولسمشرۍ په کاندیدانو هم پانګونه شروع 

غونډه کې د افغان سیاسیونو له ګډون وروسته د افغانستان د ولسمشرۍ د نوماند محمد حنیف اتمر په پلوۍ د ضمیر 
کابلوف څرګندونې دي چې د ولسمشرۍ د نورو کاندیدانو لخوا د کابلوف دغه څرګندونې له وخت مخکې د حنیف 

اتمر په اوسنیو حاالتو کې یو ښه سیاستمدار  ضمیر کابلوف ویلي و چې محمد حنیف  اتمر په ګټه کمپایني وبلل شوې.
  .دی او یواځې همدا کس کولی شي چې افغانستان له روان بحران څخه راوباسي
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