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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 ۶۰/۱۰//۱۶/مجیب الرحمن ساپی                                                                                             

 او د عنان د پروژې پای ،سوريه

له هغه وروسته، چې په ټونس کې د محمد  ودو عزيدزه پده نامده يدوه هدوان لده دې امهده هدان تده اور واچداوه، چدې د کدار               

يې د پولیسو له لوره له منځه تههې وه، نو په دغه هېواد کې د حاکم نظام، چې مشره يې زيدن الااود ين ودن عهد      کراچۍ 

کوله پر وړان ې ولس  پاڅون پیل، چې په پايهه کې يې زين الااو ين ون عه  له واک څخه لدرې او سداوده عروسدتان تده     

د کې پاتې نه شو؛ وهکې مصدر، لیییدا، يمدن، وحدرين او سدوريې      د ټونس د خهکو پاڅون يوازې په دغه هېوا . يې پناه يوړه

حسدنې میدارک، مامددر يداا   او عهدی عیدد ا      )تده ورسدې ، چددې پده پايهده کددې يدې د مصدر، لیییددا او يمدن هېوادوندو مشددران         

 له واک څخه لرې شول؛ خو د تېر کال د مارچ میاشتې څخده را پده دوخدوا پده سدوريې کدې د وشارااسد  نظدام پدر         ( صالح

د دغددو تداوتريخوالو پدده لد  کددې د عرودد  ټدولنې يددو شدمېر غدد و او يدو شددمېر لوودد يځو        .وړاند ې د خهکددو پداڅون روان دی  

هېوادونو د دې غوښتنه وک ه، څو د وشارااس  نظام پر وړان ې پوه  وري  وک ه، چې د مهګرو مهتونو په امنیت شورا 

هه عرو  ټولنې او د مهګرو مهتونو له لوره د مهګرو مهتوندو  کې د روسیې او چین له مخالفت سره مخ شول، له هم ې ام

کدو   عندان پده سدوريې کدې د      . پخوانی لوی منش  کو   عنان د سوريې ناورين حدل لاداره هدانګ ی اسدتازی وټاکدل شدو      

شته ناورين پای رسولو لااره شاږ ټکیزه طرحه وړان ې ک ې، چې اساسد  ټکد  يدې د دواړو خدواوو لده لدوره د ارووند         

منځ ته کول او له ښارونو څخه د دولت  هواکونو او درنو ايستل وو، چدې تدر دې ملالده د سدوريې دولدت لده لدوره نده         را

 .ده په  شوه او په وروستیو کې د خون ه وري  له امهه کاوو نوه تنه وژل شوه، چې درې دورش تنه يې ماشومان ده

و او مخالفینو ترمنځ نښتې رواندې ده، چدې پده وروسدتیو کدې      هم ا راز د سوريې په وېالوېهو ښارونو کې د دولت  هواکون

د سوريې لااره د مهګرو مهتونو د څارونکو مشر راورټ موډ ويه  که چېرې حالت هم اسدې دوام ولدره، ندو پده سدوريې      

د حمص ښار حوله سیمې وژنې په ل  کې د سوريې لااه د مهګدرو مهتوندو    .کې وه د دوی ماموريت له ماتې سره مخ ش 

عرو  ټولنې هانګ ی استازی کو   عنان سوريې ته اړ او له وشار ااس  سره د خاهې لی نې په تدر  کدې ويهد ، چدې      او

 . د ده شاږ ټکیزه طرحه، څرنګه، چې واي  په  شوې وی نه ده په  شوې

واد تیداره  له دغې لی نې څخه وروسته عنان د يوې خیدره ناسدتې پده تدر  کدې د سدوريې د شدخ و زيداتوال  او د دغده هید          

 .راتهونک  په اړه ان وښنه څرګن ه ک ې ده

ما د خاهې شاږ ټکیز وړان يز  ارزونه، چې نه په  کیږه ولسمشر وشارااسد  تده وسداارله،  مدونږ اوه هغده      " : ده وويل

 کچې ته رسې ل  يو، چ  ویرته راگرهې ل يې شون  نه ده،  د سوريې خهکو خاهه راتهونکې له اسه ورک ې ده  د دوه

کدو   عندان د خاهددو   . "راتهدونکې لده ويندې تويددونې او ود  اتفدايۍ څخده ډکدده ده، وژندې او شدخ ې وده هم اسددې دوام ولدره          

خیرو په ل  کې وويل ده اس  ته په سوريې کې د شخ و او د وروستیو وژنو په هکهه د ن ۍوالې ټدولنې ان وښدنه رسدولې    

مددا پدده  ډاگدده کدد ه، چددې د سددولې  "  .لددو مددوده ډيددره لددږه پدداتې ده ده  او دوی تدده يددې ويهدد ، چددې د ده د وړاندد يز  د پهدد  کو 

وړان يز د په  کولو موده ډوره لږده،  ژر يا وروسته ن ۍواله ټولنده وده پده سدوريې کدې د سدولې د ټیناښدت لاداره د يدوې          

 " وهې ارې مون لو ته اړ ش 

 اخهه شونې ده؛ خدو پده دې شدرچ، چدې د     ول لور ته د پرانسې ولسمشر پرانسوا اوان  ويه ، چې په سوريې کې پوه  م

پوه  م اخهه ناشونې نه ده؛  ": اوان  په ټهويزيون  مرکې کې ويه  ده .مهګرو مهتونو د امنیت شورا ترې مالت  وک ه

خو په دې شرچ، چې ن ۍوال يوانین په پام کې ونیول ش  او د مهګرو مهتونو امنیت شورا له سال مشدورې وروسدته تدر    

د پرانسې د ولسمشدر لده څرګند ونو څخده لده ورايده ښدکاره، چدې لوود يځ هېوادونده غدواړه، څدو پده سدوريې               . "سره ش 

د روسدیې د ولرنیدو چدارو    . پوه  وري  وک ه؛ خو د دغه وري  پر وړان ې اساس  خنډ روسدیه او تدر يدوه وريد ه چدین ده     
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دولت او مخالفینو له لدوره د تداوتريخوالو   وزير سرګ  اوروف له کو   عنان سره د ټیهیفون  اړيکې په تر  د سوريې 

 .اوروف ټینګار ک ی، چې واي  د حولې عام وژنې په اړه څې نه وش . د درو و غوښتنه ک ې ده

د روسیې د ولرنیو چارو وزير هم ا راز زياته کد ې، چدې يدو شدمېر هېوادونده هيده کدوه، څدو د عندان طرحده لده مداتې             

د سدوريې مسدههه روسدیې     .ړه، چې په هېواد کې کورنۍ جګد ه رامدنځ تده کد ه    سره مخ ک ه او وسهه وال مخالفین غوا

ته له ارزښت ډکه؛ هکه سوريه يوازينی هېواد دی، چې پده سدیمه پده هدانګ ه توګده پده منځند  خیدتځ کدې يدې د روسدیې            

ل سره روسیه ګټې خون ه ساته  ده؛ له دې امهه روسیه نه غواړه هغه څه، چې په لیییا کې رامنځ ته شول او په يو ډو

هم ا راز د سوريې اوسدنۍ نظدام لده روسدیې څخده د وسدهو       . له ماتې سره مخ شوه هغه دې په سوريې کې هم تکرار ش 

 .ستر پېرو ونکی هېواد دی او روسیه نه غواړه، چې خال دغه تود وازار له اسه ورک ه

د  .ادونو څخده سدورياي  ډپهوماټدان ايسدته  ده    ول لورته ویا يو شمېر هېوادونو د حوله عام وژنې په غیرګون له خاهو هېو

امريکا متح ه اياات، وروټانیا، پرانسه، آلمدان، اسداانیا، کانداډا، ايټالیدا، هالندډ، سدويیس او آسدټرالیا لده هغدو هېوادوندو څخده            

د امريکدا د   .ده، چې سورياي  ډپهوماټان يې له خاهو هېوادونو څخه ايسته  او يا يې د وتهو لااره ضرب ااجل ټاکهی دی

ولرنیو چارو وزارت ويان ې ويکټوريا نوان  ويه  ده، چې په امريکدا کدې يدې د سدوريې سدفارت مستشدار زهیدر جیدور         

شته وايایتونو ته په کتو سره ويالی شدو، چدې پده سدوريې       .ساعته وخت ورک ی، څو له دغه هېواد څخه ووه  ۲۰ته 

ستازه کو   عنان ماموريت له ماتې سره مخ ش ، چدې پده پايهده کدې     کې وه د مهګرو مهتونو او عرو  ټولنې د هانګ ه ا

وه روسیه او چین، چې اوه ملال په کهکه د سوريې له اوسن  رژيم څخه مالت  کوه دوته اړ ش ، څو د مهګرو مهتوندو  

ېښدودل  په امنیت شورا کې له خال اوسن  دريځ څخه په شدا شد  او ودااخره وده د سدوريې اوسدن  رژيدم تده د پدای ټکدی ک          

  (پای) .ش ، چې شونې ده دغه ک نه سیمه له يوه ناورين سره مخ ک ه

  

 


