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 په مسکو کې افغان سیاسیون څه کوي؟ ،د روسیې نوې لوبه
 

په داسې حال کې چې د افغان سولې په تړاو د زلمي خلیلزاد هڅو 
سولې ته د افغانانو هیلې تر پخوا زیاتې کړي؛ اوس روسیې هم په دغه 

په اصطالح منځ کې دا ځل په مسکو کې د وسله والو طالبانو او هغه 
افغان حکومت منتقدین دي؛ تر منځ ناسته برابره افغان سیاستوالو چې د 

کړې ده. د وسله والو طالبانو یوې باوري سرچینې بي بي سي ته 
وویل، د روسیې پالزمېنې مسکو په ناسته کې د شیر محمد عباس 

افغان  په اصطالح ستانکزي په مشرۍ د دوی یو پالوی له یو شمېر
کې د دغو سیاستوالو  سیاستوالو سره ګوري. بي بي سي په خپل راپور

نومونه هم رااخیستي دي. دغه کسان چې ټاکل شوې د مسکو په 
کنفرانس کې ګډون وکړی؛ په یو نه یو ډول د سولې په خبرو کې له 

  افغان حکومت سره د نظر اختالف لري.
 

دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو او امریکایې پالو تر 
یات یې له ئوسته زلمی خلیلزاد کابل ته راغی او د ترسره شویو خبرو ځینې جزمنځ له شپږ ورځنیو خبرو ور

ولسمشر  .په ظاهره د افغان ولسمشر محمد اشرف غني غصه وپاروله دغو خبروولسمشر غني سره شریک کړل. 
 ال معلومه نه ده چې زلمي خلیلزاد به .، د سولې په خبرو کې بیړه کول، ممکن جګړه ال توده کړيویليغني 

ولسمشر غني ته څه ویلي وي او دا هم ال معلوم نه دي چې په قطر کې د طالب او امریکایې استازو تر منځ په 
 خبرو کې افغان ملي ګټي او ارزښتونه هم په نظر کې نیول شوي او که نه؟

 

لپاره سیاستوالو تر منځ ناسته د څه په اصطالح خو اساسي پوښتنې دا دي چې په مسکو د طالبانو او افغان 
 جوړیږي؟

 او ولسمشر غني ولې د سولې د روانو هڅو په اړه په اندېښنه کې دی؟
 

 سياستوالو تر منځ غونډې موخه څه ده؟ په اصطالحمسکو کې د طالبانو او افغان  ــ ۱
 

په د بي بي سي د راپور له مخې هغه څېرې چې ټاکل شوې د مسکو په راتلونکې غونډه کې چې د طالبانو او افغان 
په سیاستوالو تر منځ خبرو ته ځانګړې شوې؛ ګډون وکړي؛ ټول له افغان حکومت سره عقده یې شوي الح اصط

سیاستوال دي. لویه برخه یې هغه څوک دي چې د اشرف غني له حکومت څخه د بې کفایتۍ او درغلۍ له اصطالح 
تر منځ څه چې آن په خپلو امله ګوښه شوي یا یې په خپله استعفاوې ورکړي دي. دا هغه کسان دي چې د ولس 

قومونو کې هم ځانګړی ځای نه لري. په غونډه کې د دوی ګډون یواځې او یواځې له اشرف غني سره د مخالفت او 
په حکومت د نامشروع فشار راوړلو لپاره دی. دغه کسان د روسیې په لمسون د افغان سولې په روانه پروسه کې د 

 ولسمشر غني او افغان حکومت د فشار اچولو لپاره مسکو ته تلونکي دي.  طالبانو د غوښتنو د منلو په خاطر په
 

لومړی خو د مسکو غونډه کې د دغه کسانو ګډون ځکه مشروعیت نلري چې دوی نه د حکومت استازولي کولی 
 شي او نه د ولسونو. د حکومت لخوا هم شړل شوې څېرې دي او د ولسونو تر منځ هم ځانګړی ځای نه لري.

 
سې اهمیت لپاره په زیان چې د مسکو په غونډه کې د دوی ګډون د هیواد د سیاسي وضعیت د سولې پرو دویم دا

دی. ځکه دوی هلته د دې لپاره نه ځي چې له وسله والو طالبانو سره بحث وکړي چې له افغان حکومت سره خبرو 
طالبانو سره سوله دې د ته حاضر شي؛ په دې چې دوی د حکومت منتقدین دي او هیڅکله نه غواړي چې له 

حکومت د السته راوړنې په توګه خلکو ته روښانه شي. دوی یواځې د روسي په اشاره په افغان حکومت د فشار 
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راوړلو لپاره ځي څو افغان حکومت اړ شي او په قطر کې د طالبانو او امریکا تر منځ د خبرو هر ډول پرېکړه 
ستیو ورلزاد او طالبانو تر منځ د پردې ترشاه خبرو په  اړوند هم په ومني. دا په داسې حال کې ده چې د زلمي خلی

 کې منفي شکونه پیدا کړي دي.
 

 ولسمشر غني ولې روانو هڅو اندېښمن کړی؟ ــ۲
 

په قطر کې د طالبانو او زلمي خلیلزاد تر منځ د پردې تر شاه خبرې نه یواځې د ولسمشر غني بلکې د ټولو افغانانو 
سره مل دي. ځکه دغه خبرې د پردې تر شاه ترسره کیږي، د افغان حکومت په غیاب کې له شک او اندېښنو 

ترسره کیږي، په ځینو غونډو کې یې پاکستاني چارواکي هم شتون لري، بله دا چې تر اوسه د دغو خبرو په اړه ډیر 
سونه هم د زلمي کم څه رسنیو ته راوتلي دي. دغه ټول د دې سبب شوي چې نه یواځې ولسمشر بلکې افغان ول

خلیلزاد او طالبانو تر منځ د خبرو په اړه شکونه پیدا کړي چې رښتیا هم د سولې هڅې کیږي او که د پردې تر شاه 
 پټه معامله روانه ده؟
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