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 تبصره هډلن وهیمسکو پر مذاکراتو باندي  د
 

 لبانو د مسکو دعوتطا چېدي  ليیمطبوعاتي کانفرانس کي و وهیروف په والسرگی  اغليښ ریخارجه وز یېروس د
 ليیو الوروف. يړوک ونګډمه د مسکو په کانفرانس کي  ۴پر  مبرټبه د سپ اتیعالي رتبه ه وی یدئ، او د هغو یمنل

 «.برخه ده وهی ولنيټد افغان  نطالبا کهځ ئ،ړد طالبانو سره خپل تماس نه دئ مخفي ک کلهیڅه ږمو»دي،
 

برخه  نهتویجمهور ایسآپاکستان، او د مرکزي  ران،یا ن،یاو طالبانو په شمول چ دولتکي به د کابل  هډمسکو په غون د
وي.  ابيیکام کيیستره دپلومات وهیکالو کي  1۷ روېت ېولري. د مسکو په کانفرانس کي شرکت به د طالبانو لپاره پد

ً  چېوي  لځ ړیدا به لوم  ېچدي  ليیطالبانو و المللي کانفرانس کي برخه اخلي. نیب وهیپه  طالب چارواکو رسما
 .ويټکانفرانس کي د افغانستان د سولي لپاره الري چاري ول ېپد چې يړوک هڅبه ه یهغو

 

 يړمسکو غوا چېدي  کهځانکشاف  کیمهم دپلومات ویپه خپل ذات کي  ستلیکي د طالبانو برخه اخ هډد مسکو په غون
 وهیپر مخ  نګټد واشن چېکوي  ښښزمان کي کو نیولري، او په ع هډد افغانستان د سولي په پروسه کي فعاله ون

 کایکي د امر ونویاځاو نورو  ،یځخت نيځنیم پا،په ارو هیروس چې يېږکاله ک وڅ. يړک وزارګهم ور  هېړپڅکلکه 
  .چلنج وي پیرشیډل کیاقتصادي، او دپلومات اسي،یس
 

ي المللي مجلس ک نیب ېبه پد االتیمتحده ا چېدا دئ  خړبل مهم ا ویافغانستان په باره کي د مسکو د کانفرانس  د
 ړد سولي د خبرو مالت ځنید افغانانو تر م ږمو»دي، ليیو انديیو ېوید خارجه وزارت  کای. د امريړو نه ک ونګډ

د مسکو دا ابتکار به په افغانستان کي د سولي لپاره کومه  چېباور لرو  ږاو موقف دئ. مو پیپرنس ږکوو، او دا زمو
  «.و نه لري جهینت
 

 نګټاشنو چېباندي هم داللت کوي  ېپر د ونګډنه  نګټافغانستان د سولي په باب د مسکو په کانفرانس کي د واشن د
د  هیروس ريیکه چ چې يېږارډ نګټ. دغه راز، واشنيړورک ازید سولي په پروسه کي مسکو ته امت چې يړنه غوا

غه راز، المللي شرم وي. د نیب ویلپاره  االتویا متحدهدا به د  ي،ړک افغانستان د سولي په پروسه کي مهم نقش تر السه
د  يګرست استوالویکي د س ارونهښ. او هم به په کابل او نورو سريړک یموقف کمزور نګټکي د واشن مهیدا به په س

 .سي ږېمسکو پر لور ک
 

تازه انو کي د روس کیبرخل اسيیترخه تجربه لري، خو د افغانستان په س ۍهم روسان په افغانستان کي پخوان هڅ که
غانستان . بلخوا، مسکو په افيړهژموني ختمه ک کایپه افغانستان کي د امر يړمسکو غوا چې یيښدا  تیفعال کیدپلومات

رحدات وساتي. د داعش د افت په مقابل کي خپل جنوبي س چې يړلري، او غوا رهېهم ب خهڅ دوېکي د داعش له خور
  .دي نهیباندي بد ب تیپر ن نګټکي د واشن دوېروسان د داعش په خور

 

تره س وهیدا به په افغانستان کي  ي،ځوو خهڅدم له افغانستان  وی کایامر ريیکه چ چې يېږرېهم ب خهڅ ېلد هیروس
په  چېکوي  ښښوي. مسکو کو رانګ رولټحالت کن ېکاندي، او د روسانو لپاره به د د جادهیاو نظامي خال ا اسيیس

 چې يړکاندي. مسکو دغه راز نه غوا یتلښغ وقفاو خپل م ي،ړوک ونهګپان اسيیافغانستان کي مخکي له مخکي س
 چانس برابر کاندي. ېقدرتونو ته د مداخل زویا مهینورو س ګشات کیژیسترات کایله افغانستانه د امر

 
 پای
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