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 ۱۴/۰۲/۲۰۱۷          خوشحال آصفي
 

 د مسکو کنفرانس
  

 که د لویو قدرتونو ټکر؟ ،سیمه ییزه همکاري
 

نو عمومي قومندان، جنرال نیکولسن تیره ورځ د په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایې ځواکو
امریکا مشرانو جرګې ته ویلي چې روسیه په افغانستان کې د وسله والو مخالفینو مالتړ کوي او د ناټو ماموریت پر 
وړاندې خنډونه جوړوي؛ روسیه وایې دغه هېواد چمتو دی چې له ناټو او متحده ایاالتو سره په افغانستان خپله همکاري 

تر کومه چې موږ »سره پیل کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې ځانگړی استازي، ضمیر کابلوف ویلي  له
پورې تړاو لري، موږ چمتو یو چې له امریکا او ناټو سره د ځینو مشترکو مسایلو په اړه په افغانستان کې همکارۍ ته 

دمه د ټرمپ له ادارې سره د افغانستان په اړه رسمي نوموړي زیاته کړې که څه هم روسیې تر دې «. دوام ورکړو
 .اړیکه نه ده نیولي؛ خو هر کله چې متحده ایاالت وغواړي له روسیې سره خپله همکاري له سره پیل کړي، مسکو چمتو دی

 

مه په مسکو کې د افغانستان په تړاو د سیمه ییزو ۱۵بل لور ته ټاکل شوې چې د روان عیسوي کال د فبرورۍ په 
وادونو یو کنفرانس هم جوړ شي، چې روسیه، چین، پاکستان، افغانستان، هند او ایران به یې ګډونوال وي. په ښکاره هې

د دغه کنفرانس د دایرولو موخه سیمه ایزه همکاري او له ترهګرۍ سره مبارزه یاده شوې خو دا چې آیا په رښتیا به 
رۍ ته الره هواره کړي او که د لویو قدرتونو تر منځ د دغه کنفرانس د ترهګرۍ ضد مبارزې او سیمه ایزې همکا

 .رقابت او سیالۍ یوه برخه به وي؛ دلته پرې بحث کوو
 

 مسکو ولې له افغانستان سره دلچسپي پیدا کړه؟
 

که څه هم روسیه تر ډیره د افغان حکومتونو په بهرني سیاست کې کمه ونډه لري خو دا چې له څه مودې وروسته یو 
د افغانستان په چارو کې له ښکېلتیا سره عالقه ښایې؛ ځینې الملونه شتون لري چې پر اساس یې مسکو  ځل بیا روسیه

 .اړ شوی دی چې د افغانستان په اړه نړیوال سیاست ته راودانګي
 

لوی او عمده دلیل یې د ملي یووالي حکومت په راتګ سره د افغانستان په بهرنۍ پالیسۍ کې د لویو قدرتونو لومړی: 

منځ په اړیکو کې ناانډول رامنځته کیدل دي. دا چې د ملي یووالي حکومت له پیل راهیسې له امریکا سره امنیتي  تر
هوکړه لیک السلیک کړ او امریکا هم له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړې نو د افغانستان تکیه تر ډیره یواځې په 

احاس کړ. اوس یو ځل بیا غواړي چې د افغانستان په سیاست امریکا شوه او روسیې په افغانستان کې خپل ځان ګوښه 
 .کې فعاله ونډه ولري نو په همدې اساس یې له افغانستان سره دلچسپي پیدا کړې ده

 

په وروستیو کې په افغانستان کې د داعش په نوم ترهګرې ډلې د پراخیدونکي حضور هم روسیه دېته اړ کړه  دویم:

دخیله شي. ځکه روسیه داعش ډله د خپل ځان پر وړاندې د لوی خطر په توګه احساسوي چې د افغانستان په مسایلو کې 
او داسې انګیري چې ګویا یاده ترهګره ډله یواځې د همدوی د ځپلو لپاره د لویدیځو هیوادونو پروژه ده. اوس په 

بانو سره اړیکې نیسي او کله افغانستان کې د همدې احتمالی خطر د له منځه وړلو لپاره کله په افغانستان کې له طال
 .دلته له ناټو سره د همکارۍ بحث راپورته کوي

 

مهمو فکتورونو دی چې روسیه یې له تروریزم سره په مبارزه کې د اوباما د حکومت ناکامیدل هم یو له هغو  دریم:

ادارې په افغانستان او  اړ کړه چې د لویې لوبې د پیل لپاره میدان ته راودانګي. د امریکا د پخواني ولسمشر اوباما
سیمه کې جګړه ځکه پیل کړه چې په باور یې په سیمه کې ترهګري له منځه یوسي خو لکه څرنګه چې اوس معلومیږي 
چې د اوباما حکومت په خپل دغه پالن کې پاتې راغی نو اوس روسیه له فرصته په ګټې اخیستنې سره غواړي له 
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څخه په خپل الس کې واخلي او په دې توګه خپل سیاسي رقیب امریکا ته ترهګرۍ سره د مبارزې کنټرول له امریکا 
 .ګوزار ورکړي

 

نیټه د سیمه ایزې همکارۍ په نوم د افغانستان، ایران، پاکستان، چین ، هند او  ۱۵اوس چې ټاکل شوې د فبروي په 
کې د امریکا نه شتون دا  روسیې تر منځ کنفرانس جوړ شي نو په دې کې امریکا حضور نه لري. او په دغه کنفرانس

سیمه ایزو هیوادونو او روسیې یو  ثابتوي چې یاد کنفرانس د سیمه ایزې همکارۍ تر نوم الندې د امریکا پر ضد د
ایتالف دی او د افغانستان له امنیتي وضعیت سره به هیڅ ډول مرسته ونه کړي. له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره په 

و کې د امریکا همغږي هم باید شتون ولري. او همداراز د وسله والو طالبانو د استازو کار ده چې په داسې کنفرانسون
چې د جګړې اصلي اړخ دي؛ شتون هم اړین دی چې غوښتنې یې واوریدل شي او د امکاناتو په رڼا کې له حکومتونو 

ګونو داسې کنفرانسونو سره توافق ته ورسیږي او دغې بدمرغې جګړې ته د پای ټکی کیږدي. له دې پرته که په لس
 .جوړیږي پایله به یې د تیرو هغو په شان یوازې د وخت ضایع وي او بس

  

 پای
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