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و شميره   ١تر ١  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-alat@afghanmaq  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

                           م٢٦/٠٩/٢٠٠٩                                   عبدالرحمن فرقاني
 

  ړه آي شريكه شيگجپه روسيه بايد د افغانستان 
  

ايمز  ن  په افغانستان آي د ناتو او امرآايي چى , يړل شوي دي پره شوى ليكنه آي خپه يوه نوي دا مطلب د واشن
و په وت آي دمقاومت وزنظامي خ پهواآونو ولنه د سختدري ونړيواله  واك هم شريك شي تر ړاندي بايد روسيى 

كتا سرهپه  پله موخهخپلو آي په ډلو    . ړي شي  ترالسه آچ
    

كاري  واآنومسير هم چيداسي  رو  واآونوته ورته مسير پخوانيو يرغلو هغ افغانستان آي په د اوسنيو يرغل رو 
هم بلل  )افغانستان دوهم ويتنام ( مقبره ستايل شوى اوپه رو رغليد  اوږدو آي افغانستان ورته په چي د تاريخ دي

نده ده , شوى  ر ولي نړي ته  چى د افغانستان له مجاهدينو پايله آي په ړيزو آومكونو چپلو  خ دچي لوديدا خو 
وي او روسانچړل وتوانيد آوسره يي  ر ندى ماتى سره په افغانستان آي د يوى  ي افغانستان د روسانو مقبره و ر

خه وروسته  افغانستان , مخ آړي  خو له وتلو وړاندي , ود پري ته په ظاهري شكل لودياوروسانو له ديرو تلفاتو 
خه د خ ندى ماتىپليي د لودي  ر , ي وروزل پوپل السپه افغانستان آي يى خنو ,  ؤو په سر آيچ اخيستل  غى 

ت چه د لوديړيواله آ نپههمداراز يى  الره خپه و د نظامي خوز چى , ړله پله آړاندي دير موثره اوفعاله سياسي 
و د روسان دير سياسي مصلحتونه د نړي پايله آي يى لوديپه  په  له آړاونو سره مخ شواو لودي دي ته اړ شو تر 
ول شوي ؤ چي له چه آ   .پام آي ونيسي  په پامه غو
  

و د افغانستان په افغانستان آي له روسانو  چى لودياوس دا  چي دوي په سياسي آشاله آي خه آمك غواړي تر 
ريوان دي رول ولبوي د يو شميرسياست خه د په اند لودي پوهانوورسره الس  الرى  منى ت  غواړي له هغه د

ه په توشريك ژيك  استراتيړيپياو او ورسره د يو چلند آاوهچى مخكي لدي ورسره په هكله الس واخلي آوم روسيى 
په بل عبارت دمسكو يكه مواجه او مقابله او يا ژ استراتيهيوه دمسكو سرچى په دي قناعت شوى تعامل وآړي لودي 

اگرړيز سياست هرو مرو ددي باعث گ جهسر ودغرب اجن كه په افغانستان آي ي تر  يدو سرة مخ آړي نو   د شن
ه راز له رچي  يړل شى وهپه غور سربايد  وره ده  چلوسانو سره  الره موثره او  چيرى موخه دا وى آه , ند او ت

ي د ناتو د چلند وشي نوه په توړى شريك پياوچى له روسانو سره د يوه  تنى  پيمان بيا غرب بايد د روسانو هغه غو
يړي  لكه  تنه سيستم د نويدو غوپا د امنيتي روسيه د اور , تنه آوي چي روسان غوپه هكله شوى وى له سره و

وي خو آيدي شي په ناتو آي ال تر اوسه د روسيه منل )پا اورو(لودي  , پيمان دي چى مراد هم د ناتو آوي  چى ن
تنوغورآړي وىهكله د روسيه  پدي اوس لودي په پا  د اورو غواړيچي روسيىاودا هغه اساسي هدف دي , په غو

  .چه يىترالسه آړي آ
  

رى په افغانستان آي خچي لودي پدي اند دي بعضي آتونكي  كه پايلهپله د ج چى  دروسانو سره شريك ول غواړي 
ل بيا روسان د پله په افغانستان آي خچي پدي اند شوي دي دوي  ړيزه موخه نشي تر السه آولي نو غواړي يو  ج

ر ته راآاږي   ړى ډ ونه , افغانستان د ج ه هغه خن و وآولي شي ل تر ل ړي چي روسيى دوي ته را برسيره آتر 
ه يوسي  خه ډآه دوره , دي له من په سياسي اوجغرافيايى چي د افغانستان خو لودي بايد هغه د وحشت او بربريت 

چي د روسي وحشت او خونړى په افغانستان آي داسي آور نشته , ل آي روسانو تيره آړي هيره نكړي چابيريا
الرى نوي زيانمن آړي  ه هغه په ذهن آي شته دي او ورد افغانانو  ان  وينو رسم شويپههغه , ت په دومره ساده تو

ي د افغان ملت چه روسان او دهغه السپه نړيواله آچي دا سمه ده , دبربادى دوره نشي هيرولي  ړاندي ونه په وپو
و د افغانستان د بربادى حساب ورآړي  انه ده , درول شول تر   مينو افغانانو له روسانو په افغانستانچي خو دا رو

رو پيدا شوي سره مينه نده  ون سره مخپه چي د دوي دوباره رات به د نورو يرغل   ير د افغانانوله سخت غبر
رو , نشي  كه پياوون به نور هم پاړاندى په وبلكه د يرغل   ليوپيد سپلواآى مين  افغانانوپه خچي روسانوړي آړي 

ون ورته  ,ي  آړي دژلو آواحساستو د و ي په او د افغانانو غبر چي روسان بيا وته شوي دي نو فكر نه آي
  .ړيافغانستان ته د راتللو جرات وآ

په چي د دولت له مخالفينو سره ژي په هكله د اوباما نوي استراتيد افغانستان چي لودي بايد   ديپدي انددير آتونكي 
ار آوي خبرو  الرپلي آين ړيزو ت خه الس ړي او له ج پله په خاود افغانستان سياسي سرنوشت , په سر شي و 

ان وپه افغانستان آي د يرغلو تر , پاري افغانانو ته وس خه   .ژغوري رو له مقبرى 
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