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 خروج، کایامر د
 

 کي خپل نفوذ خوروي ایپه مرکزي اس نیاو چ هیروس
 

او  هیله افغانستانه د وتلو په حال کي ده، روس کایپه داسي حال کي چي امر کيیل ۱۸ژورنال د جون پر  یټرټس وال
 هیروس تیموجود  انویکي دي. په افغانستان کي د اسالمي افراط هټکي د خپل نفوذ د خورولو په ل ایپه مرکزي اس نیچ

 هګپان الرهډ وډاریلید ابتکار الندي په م کړمه کي د کمربند او سیس ېپد نیچ ایب رهېدي. او په ت يړک منېښاند نیاو چ
 وساتي.  ذاريګ هیچي همدا سرما يړحکومت غوا نیده. د چ ېاچول

کلن  ۱۸او د افغانستان  ي،ړهمکاري ترالسه ک ګنیجېچي د مسکو او ب ید اګیل لزادیخل کيیژورنال ل یټرټس الو
 دوېسره مخ پر خراب ګنیجېاو ب یېروابط د روس نګټ. خو د واشنيړکي ختم ک انیپه جر ېعمومي موافق ېوید  ګجن

هفته  رهېفقط ت نیپوت سیجمهورر کهځده،  ړېورک جهینت هڅ وڅه لزادیچي د خل يېښدي. په هر صورت، داسي بر
دا  نیپوت اغليښ. يړورک «جینتا هښ» ایيښچي  لیو ېاو و ل،یوستا ونهښښکو یېاو روس کایپه افغانستان کي د امر

 کوربه وو.  اتیه وید طالبانو د  ۍد مال عبدالغني برادر په مشر نیچي چ ړېپه داسي وخت وک ندونيګرڅ
کولو کي مثبت  ريیپه ل زونویملتونو د سفرونو د بند روګد مل خهڅد طالبان مشرانو  ګنیجېمسکو او ب کيیل اخبار

 ه،یروس االت،یسره سم به متحده ا ېپه افغانستان کي د سولي د احتمالي موافق کيیژورنال ل یټرټ. وال سینقش ولوبو
 . يړات وکاقدام ګډ هلپار ويیتوانوي چي د داعش د مخن ېاو طالبان پد ن،یچ
پخوا روسي  کهځ ،یمهم انکشاف د وی ړد مسکو کلک مالت خهڅ لوځد سولي له هلو  کایافغانستان کي، د امر په

  .یستیاخ ید عبرت درس نه د خهڅد شوروي له ماتي  ېچي په افغانستان کي ی ېوهل يډباندي ملن کایچارواکو مدام په امر
د مشکالتو سره  ونهښښکو کایکلونو کي په افغانستان کي د امر ویوروست ېچي پد هګنڅله  کيیژورنال ل یټرټس وال

 نیاو چ هیچي روس يېښدي. داسي بر يړد طالبانو سره خپل روابط پراخ ک ګنیجېمخامخ سوي دي، مسکو او ب
دي متکي بان کایچي پر امر ېپه خپلو السونو کي واخلي، په عوض د د لیمسا تيیچي په افغانستان کي امن يړغوا

 واوسي. 
په بدخشان کي د  يړغوا نیول چي چ ليیکي و ټته په خپل رپو رسګکي کان ۲۰۱۷د دفاع ورازت په  کایامر د

ادعا کوي چي د افغان  نی. خو چيړک یاځپر  یاځلوا  وهی ۍپه مشر واکونوځپه مصرف د افغان  الروډ لونویم ۸۵
. اريڅعسکر د افغان سرحدونه  نایيینه لري. اما په تاجکستان کي چ الید مستقرولو خ انوځیخاوره کي د خپلو پو

 الندي دي.  رولټکن میتر مستق ېی ميیس نيځیاو 
د کابل  یېکال روس رېده. افغان چارواکي وایي چي ت ړېک منهېښاند هیروس  تونویافغانستان کي د داعش فعال بلخوا،په

 تنهښ. خو د مسکو دا غويړچي په جوزجان کي د داعش اهداف بمبار ک يړچي اجازه وک ړله حکومته خواهش وک
کوي.  تیهوایي قوه کفا کایچي د امر لیوو یېاو افغان چارواکو ته  ود،ښسخت مخالفت و انویکایامر کهځرد سوه، 

مسکو  لپاره کومک ته ضرورت لري، پلوځد داعش د  ريیدي چي که چ ليید کابل حکومت ته و لهځ وڅخو روسانو 
 . يړبرخه کي مرسته ور سره وک ېچي پد یحاضر د

ال پوره معلوم نه دي، خو له  اتییجز ردهګد وتلو  کایهم تر اوسه پوري د امر هڅکه  کيیژورنال ل یټرټس وال
د چارو ماهران وایي چي له افغانستانه د  ميی. د سيړک جادهیخال ا تيیامن وهیل به وت واکونوځ کایيیافغانستانه د امر

خوشحاله سي چي  ېبه پد نیاو چ هیخو روس ي،ړنه ک یژوندرقابت را« د ستري لوبي» ایقواوو وتل به ب کایيیامر
 په افغانستان کي مجازات سوه.  کایامر

همکاري  یېسره د روس نیپه افغانستان کي د چ»ارکادي دوبنوف، وایي، یاغلښمتخصص،  یافغانستان د چارو روس د
دا ده چي  وازيیدلچسپي  یېپه افغانستان کي د روس رګمهمه برخه ده. م وهی ژيیکي د مسکو د سترات مهیپه س
 وه.  ړېپورته ک وتهګ ۍنځنیوخت کي د الس م ېدوبنوف پد« سو. سهګپه افغانستان کي  نګټواشن
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 ېد نظامي مداخل نیاو چ یېد روس وایي په افغانستان کي لر،یم لیالر ېمتخصصه، اغل کایيید چارو امر افغانستان د
 کایشورویانو، او امر انو،یزیرګپه افغانستان کي د ان وکڅ ريیکه چ»نه لري. هغه عالوه کوي، قتیمسله اصال حق
 ایډیا هښچي په افغانستان کي نظامي مداخله چندان  يېږته ورس ېجینت ېبه د وکڅهر  وري،ګته و خید مداخلو تار

 « نده.
رقابت  یېاو روس نیکي د چ مهیدا به په س ،یوایي دا چي افغانستان د خارجي قواوو لپاره خطرناکه د لریم ېاغل خو

کي  مهیس ېبه پد ګنیجېله افغانستانه راووزي، مسکو او ب االتی. هغه عالوه کوي کله چي متحده ايړنا ممکن نه ک
 . يړته دوام ور ک ویالیخپلو س

 نیاو چ یېکي به د روس ایکله چي په افغانستان کي د سولي موافقه وسي، په مرکزي اس کيیژورنال ل یټرټس وال
 یې. د افغانستان د سرحدونو ساتل به د روسيړک زانهړال ل استیس نینامطم ميیسي، او دا به د س اتيیال ز ډېنظامي ا

 .سيهم  دانیم ویالید س ایيښچلنج وي، او  ویلپاره  نیاو چ
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