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 جوارګر
 

وادونو د برخلیک ییل چې د افغانستان او د سیمې د هره جمعه په دوشنبه کې وویدوېدېف، تید روسیې ولسمشر، ښاغلي م

دوېدېف ویلي دي چې روسیه چمتو ده یپه یوه بله څرګندونه کې ښاغلي م په اړه باید سیمه ییزې حل الرې جوړې شي.

 کاري وکړي.خه کې همچې له افغانستان سره په امنیتي بر

د امریکې یوه سیاستوال ویلي وو چې د امریکا او شوروي توپیر په دې کې دی چې روسان د شطرنج لوبه کوي او 

لوبغاړي دي. په شطرنج کې به د منطقي تحلیل په مرسته اټکل کوې چې مقابل لوبغاړی کوم د جوارۍ امریکایان د پوکر 

به ستا غبرګون څه وي. تکړه لوبغاړي اوه یا اته حرکته وړاندې رکت په وړاندې احتمالي حرکتونه کوالی شي او د هر ح

فکر کوي. د پوکر په لوبه کې به دې هڅه دا وي چې مقابل لوری په الپو شاپو، دروغو دربو او نمایشي حرکتونو داسې 

خکې تسلیم شي. د امریکایي تر تاثیر الندې راولې چې ستا په الس کې قطعې تر خپلو هغو زورورې وګڼي او له وخته م

ږدې شوي دي په ښکاره توګه د ییې تروریزم ځپلی دی او بري ته ن چارواکو څرګندونې چې ګواکې په افغانستان کې

لوبغاړي حرکتونو پاخه د شطرنج د یو  چندانېهم دوېدېف څرګندونې یم و د ښاغليخباټو ته ورته دي د جوارۍ پوکر 

چ په حل کې ناټو او د امریکې یمړی دا چې په افغانستان کې د کړکېدېف څه وایي؟ لودویلري. ښاغلی منه سره مشابهت 

ږي نو د روسیې، یتان د راتلونکې په اړه که خبرې کمتحد ایالتونه ټاکونکی نقش نه شي لوبوالی. دویم دا چې د افغانس

دا ومني چې روسیه ال اوس هم په  ایدب ږي. دریم دا چې د افغانستان حکومتیاو ایران غږ به ارومرو اورېدل ک پاکستان

کیسې )یا په بل عبارت د افغانستان پر برخلیک د ګاونډیانو او سترو « شپږ جمع دوه»خپل ځای لري او د سیمه کې 

دیپلوماتیک انداز کې شوې  ظاهراً پهدوېدېف څرګندونې خو یتاریخ کندې ته نه دي لوېدلې. د مځواکونو لوبې( ال هم د 

 راته ګواښونه یې له ورایه ښکاري.دي خو شا ته پ

له بده مرغه په افغانستان کې هم هغه کړۍ لږې نه دي چې په حکومت کې دننه، د حکومت په سیاسي اپوزیسیون کې، د 

ري چې د افغانستان یو کې پراخه نفوذ لري او داسې انګحکومت په وسله والو مخالفینو کې او د افغانستان په روڼ اند

څ هم نه شو یي، تر هغو موږ هشتر څو چې پردي و نه غواړي چې دلته کوم بدلون را :ه الس کې دیبرخلیک د نورو پ

 کوالی.

ده، زموږ مشر نه په خپل دوېدېف د څرګندونو په اړه د افغان ولسمشر چوپوالی هم کومه نوې خبره نه یپه دوشنبه کې د م

 لمانه خپه کوي او نه په بل ځای کې کوربانه.یر کې مکو

پاکستان دلته په منځ کې یو بل اړخ هم شته، چې هغه افغان ولس دی. د جهاد په کلونو کې د نا اهله زعامت له شامته خو 

د افغان مجاهدینو په نامه په نړۍوالو کنفرانسونو کې خبرې کولې او روسیې د کابل د حکومت په نامه. وروسته د 

رژیم پر مهال د افغانستان شپږګاونډیان، روسیه او امریکا د  تنظیمي جګړو پر مهال او تر هغې وروسته د طالبانو د

« شپږ جمع دوه»، بس ځای نه وغانستان وه خو افغانانو ته په کې افغانستان د ستونزو د حل متصدیان شول، خبره د اف

وښه یې ورته د . د بن کنفرانس هم بهرنیانو جوړ کړ او څو تنه افغانان یې په خبله خوښه سره راټول کړل، په خپله خوو

ږي چې د افغانستان د یې تطبیق کړه. نن هم کله چې ویل کنوي حکومت طرح جوړه کړه او په خپله خوښه یې پر

معضلې د حل پر مهال باید د ګاونډیانو، د سیمې او د یو یا بل منافع او ستراتېژیکې اندېښنې په نظر کې ونیول شي. نو 

دوېدېف بله خبره نه کوي: د افغانستان ]او سیمې[ ید افغانستان برخلیک وټاکي. ممانا یې دا ده چې یو وار بیا باید نور 

 ستونزې سیمه ییزه ]د ګاونډیانو او روسیې پر مزاج برابره[ حل الره غواړي!

ړۍ کې تل انفعالي دریځ غوره کړی دی، نورو عمل کړی او دوی عکس یتان سیاسي مشرانو په تېره نیمه پد افغانس

ی، نورو طرحې وړاندې کړې دي او دوی یې یا د تطبیقولو او یا د تطبیق د ناکامولو هڅې کړې دي. په وولی دښالعمل 

اوسني پړاو کې د افغانستان خلکو او حکومت ته خورا ښه فرصت په الس ورغلی دی چې نړۍوالو ته په زغرده ووایي 

ځکه چې افغانستان که هرڅومره په  صمیم نیسي.چې نور به افغانان او یوازې افغانان د افغانستان د برخلیک په اړه ت

ضعیف دریځ کې هم وي د حل کلي یې په الس کې ده او کوالی شي چې له تصمیم نیوونکي دریځه نړۍ سره خبرې 

وکړي. اوس نو پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان اوسني زعامتونه د پخوانو په شان نا اهله دي او که له تاریخه یې څه زده 

 ؟ دا به ډېره ستره ساده ګي نه وي که سړی د دې پوښتنې ځواب ته خوشبینه واوسي.کړي دي
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