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 2۲/۲۰/2۲1۲          خوشحال آصفي
 

 د مسکو راتلونکې غونډه؛

 د افغانستان د پرمختګ لپاره شین څراغ
 

ټاکل شوې چې د روان میالدي کال په اپرېل میاشت کې به مسکو د افغانستان د سولې، 

برخه کې د جوړېدونکې غونډې کوربه وي. په دغه غونډه کې بیا رغاونې او امنیت په 

هېوادونو استازي ګډون وکړي. د افغانستان لپاره  12به د افغانستان په شمول د نړۍ د 

ته چې د افغانستان  غونډه کې د ګډون لپاره امریکا دغهد ګټې خبره دا ده چې په 

کا په امری هم بلنه ورکړل شوې ده. ستراتیژیک ملګری او د روسیې سیاسي سیال دی؛

 دغه غونډه کې د ګډون په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
 

د ولسمشر د ملي امنیت سالکار محمد حنیف اتمر ټینګار کوي چې په دې غونډه کې د 

نوموړي ویلي چې د  .دیمنځ خبرې کېږي او د طالبانو ګډون مطرح نه  دولتونو تر

یې ره والو طالبانو له ګډون س روسیې حکومت طالبان د یوې ترورېستي ډلې په توګه پېژني او په دې غونډه کې د وسله

د افغانستان،  تر دې وړاندې په مسکو کې د پاکستان، چین او روسیې درې اړخیزه غونډه هېڅ موافقه نه ده کړې.

امریکا او نورو هیوادونو له غبرګون سره مخامخ شوې وه ځکه چې د افغانستان په اړه غونډه د افغانستان له ګډون 

 پرته جوړه شوې وه.
 

د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د وسله والو طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې غښتلې شوې او راپورونه وایي 

د اړیکو لرلو راپورونه  طالبانو سره مالي او پوځي مرستې هم کوي. طالبانو او روسیې هم چې روسیه له وسله والو

ید کړي دي. د کندوز پخواني والي انجنیر عمر هم ویلي و چې د کندوز ښار په سقوط کې روسیې الس درلود او د ئتا

 روسیې انجنیرانو په تاجکستان کې د طالبانو پوځي وسایل ترمیم کړي دي.
 

بیا ښاغلي اتمر مسکو ته په خپل وروستي سفر کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په ګډون له یو شمېر روسي  هاخوا

چارواکو سره له کتنې وروسته ډاډ ورکړی چې دې هېواد د افغانستان د سولې، ثبات او امنیت په اړه د خپلې هر ډول 

له وسله والو طالبانو سره د روسیې اړیکو افغان همکارۍ په اړه د مرستې ژمنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې 

 حکومت قهرولی او یاده چاره یې د افغانستان په چارو کې د روسیې مداخله بللې وه.
 

داسې ښکاري چې ښاغلي اتمر مسکو ته په خپل ورستي سفر کې روسي چارواکي په دې قانع کړي چې په افغانستان 

سیدالی شي. تر ډیره باور دا دی چې ښاغلي اتمر به مسکو دې ته قانع کې بدمرغي او جګړې د روسیې تر لمنې هم ر

کړی وي چې که په افغانستان کې اور بلیږي نو هرو مرو به یې څپې تر ګاونډیو او د سیمې تر هیوادونو رسیږي. 

 ساتي.یرې واوس داسې ښکاري چې روسیه به له افغانستان سره په ګډه داسې اقدامات کوي چې دغه اور له خپلو پولو ل
 

دلته اوس اساسي ټکی چې د افغانستان لپاره د مسکو د راتلونکې غونډې په ګټورتوب داللت کوي، هغه په دغه غونډه 

کې د ګډون لپاره امریکا ته بلنه ورکول دي. که امریکا چې د افغانستان ستراتیژیک ملګری دی؛ په دغه غونډه کې 

لپاره به ښه زیری ولري. په دې معنا چې په دغه غونډه کې د امریکا پرته له شکه چې د افغانستان ګډون وکړي نو 

ګډون دا معنا ورکوي چې روسیه او امریکا چې سرسخته سیاالن دي او دواړه په افغانستان کې د ښکېلتیا لیوالتیا لري؛ 
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اوري و هغوی په دې بد افغانستان لپاره یې دریځ یو شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا او روسیې دریځ یو کیدل ا

کول چې دواړه هیوادونه )روسیه او امریکا( دې افغانستان د سیاسي سیالۍ پر ځای د همکارۍ په مرکز بدل کړي؛ د 

 افغانستان په ګټه دي.

مخکې مې هم اشاره کړې وه چې افغانستان له اوږدې مودې راهیسي د نړیوالو سترو قدرتونو تر منځ د لوبو ډګر 

دا روسیه او امریکا په دې قانع کیږي چې په افغانستان کې د دوی تر منځ له سیاسي رقابته په سیاسي ګرځیدلی دی. که 

همکارۍ کې ګټه ډیره ده نو دا به د افغانستان د پرمختګ لپاره یو شین څراغ وي او نور به افغانستان پخوانۍ ترخې 

 نه ویني.

 پای
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