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خوشحال آصفي

روسیه په افغانستان کې ولې پر امریکا تورونه لګوي؟
په داسې حال کې چې د ټاکنو کمیسیون لس ورځې وړاندې اعالن وکړ چې ولسمشریزې ټاکنې به د اعالن شوي وخت
(د حمل  )31څخه په درې میاشتې ځنډ (د سرطان په 29مه) ترسره شي؛ اوس لس ورځې بعد روسیې غبرګون
ښودلی او دا ځنډ یې د امریکا د فشار په نتیجه کې یاد کړی دی .تېره پنجشنبې پرون پنجشنبه د روسیې بهرنیو چارو
وزارت په تونده لهجه د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو پر ځنډ نیوکه وکړه او زیاته یې کړه؛ ټاکنې د امریکا د فشار له
کبله ځنډېدلي ځکه چې افغانستان کې د خپلې خوښې سیناریو لپاره وخت ته اړتیا لري.
روسیې د خپلې ادعا د ثبوت لپاره د ولسمشریزو ټاکنو په اړه د ولسمشر غني او د ټاکنو کمیسیون پخوانیو څرګندونو
ته اشاره کړې چې پر خپل ټاکلي وخت (د حمل په  31مه) یې په ترسره کولو ټینګار کاوه .د روسیې بهرنیو چارو
وزارت په اعالمیه کې ویل شوي" :سره له دې چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د ټاکنو خپلواک کمیسیون
په ټینګار ویل چې ټاکنې به پر ټاکلي مهال کېږي ،خو بیا وروستۍ پرېکړه دا شوه ،چې وځنډیږي .هر څه ښیي چې
دا پرېکړه د امریکا د فشار له کبله ده چې غواړي ټاکنې یې د خوښې وړ وي او د دغه هېواد د سولې بهیر سیناریو
هم له خپلې خوښې سره سم ډیزاین یا طرح کړي '' .په کابل کې د امریکا سفارت بیا د روسیې یاد تور رد کړی او
دغه ځنډ یې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمېسییون پرېکړه بللې ده.
د افغانستان اوسنیو شرایطو او مجبوریتونو ته په کتو؛ په دې کې شک نشته چې افغان حکومت د امریکا په مشوره
په ټاکنو کې د ځنډ او یا د نیټې د بدلون پرېکړه کوي؛ خو پوښتنه دا ده چې روسیه ولې غواړي امریکا د افغانستان
په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې پر مداخلې یا په ټاکنو د ځنډ دلیل د امریکا فشارونه یاد کړي؟
په افغان ټاکنو کې پر امریکا د مداخلې تورونو څخه روسیه څه غواړي وښي؟
روسیه په یو غشي غواړي څلور ښکارونه ترسره کړي.
لومړی؛ د افغان سولې په تړاو د طالبانو تحريکول
په داسې حال کې د افغان سولې په تړاو زلمي خلیلزاد هڅې ګړندۍ کړي او د افغان سولې په تړاو یې د ټاکنو د
ځنډولو خبره هم لویدځو رسنیو لخوا مطرح شوې؛ اوس روسیه غواړي چې طالبانو ته ذهنیت ورکړي چې که امریکا
کچیر ي په آینده کې له طالبانو سره د سولې په خاطر د افغانستان ټاکنې ځنډوي نو موخه یې د دوی په باور په
ډیموکراتیکه پروسه (انتخاباتو) کې د طالبانو داخلول نه بلکې خپل سیاسي هداف لري چې ټاکنې ځنډوي.
یعنې روسیه غواړي په راتلونکې کې د سولې په خاطر د ټاکنو د ځنډ په اړه وسله وال طالبان بدبینه کړي او که په
راتلونکې کې له طالبانو سره امریکا توافق ته رسیږي او په ټاکنو کې د طالبانو د ګډون په خاطر که ټاکنې ځنډول
کیږي نو روسیې طالبانو ته دا ذهنیت ورکړی وي چې امریکا د دې ځنډ تر شاه هم خپل اهداف لري او پام کوئ تاسې
ورسره موافقه مه کوئ.
دويم؛ په راتلونکو ټاکنو د افغانانو بې باوره کول
د افغانستان په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې پر امریکا تورونو لګولو سره روسیه غواړي د راتلونکو ولسمشریزو
ټاکنو په اړه افغانانو ته منفي ذهنیت ورکړي .که له یوې خوا د افغانستان په پارلماني ټاکنو کې ناسم مدیریت او په
کې شتو ستونزو د ټاکنو په پروسې افغانان تر یو حده بې باوره کړي دي؛ اوس روسیه غواړي چې په راتلونکو
ولسمشریزو ټاکنو د خلکو بې باوري زیاته او عام ولس ته داسې ذهنیت ورکړي چې ګویا ستاسي رایه ورکول بې
معنا دي او د افغانستان سرنوشت د امریکا په الس کې دی .څوک چې امریکا وغواړي نو همغه کس به د افغانستان
راتلونکی ولسمشر وي.
درېم؛ د افغان حکومت السپوڅی ثابتول
که څه هم د افغانستان اوسنیو شرایطو او مجبوریتونو ته په کتو؛ دا جوتیږي چې افغان حکومت د امریکا په مشوره
په ټاکنو کې د ځنډ او یا د نیټې د بدلون پرېکړه کوي؛ خو دا چې روسیه په امریکا په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې
د مداخلې تور پوري کوي او وایې چې د افغانستان ولسمشریزې ټاکنو د امریکا د فشار په نتیجه کې ځنډول شوي؛

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

هدف یې دا دی چې عامو افغانانو ته ذهنیت ورکړي چې ګویا افغان حکومت السپوڅی دی او د امریکا له اجازې
پرته هیڅ اقدام نه شي کولی.
څلورم؛ د افغانانو او امريکا تر منځ بدبيني پيدا کول
په وروستیو کې د افغانستان سولې په تړاو د امریکا هڅو او له افغانستان څخه د امریکایې ځواکونو د وتلو به اړه د
وسله والو طالبانو غوښتنې د امریکا لخوا شیین څراغ ښودلو؛ د افغانانو او امریکا تر منځ د اعتماد فضا نوره هم
زیاته کړې او افغانان ټول هیله من دي چې امریکا نور د افغانستان جګړه پایته رسول غواړي .اوس د دې لپاره چې
د افغانانو او امریکا تر منځ د باور رامنځته شوې فضا بېرته له منځه یوسي او افغانان د امریکا په خالف بدبین کړي؛
روسیه پر امریکا په افغان ټاکنو کې د مداخلې تور پورې کوي.
پای

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

