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 ۱۳/۱۲/۲۰۱۶          خوشحال آصفي
 

 د روسیې، ایران او پاکستان نوی جال
 

 هغه مثلت چې غواړي طالبانو)
  

 (ته رسمي هویت ورکړي
 
داسې حال کې چې له افغان حکومت سره د وسله والو طالبانو د سولې کولو په اړه بیالبیل خبرونه خپریږي؛ څو  په

ورځې وړاندې ایران او روسیې له دغې ترهګرې ډلې )طالبانو( سره د اړیکو درلودو تاید وکړ. تیره ورځ د افغانستان 
طالبانو سره د روسیې د اړیکو او ګډو ګټو په اړه مشرانو جرګې په کابل کې د روسیې سفیر ور وغوښت چې له 

وضاحت ورکړي. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیسکي په ټینګار سره وویل چې هېواد یې په افغانستان کې 
و د طالبانو پرمټ، د داعش د ډلې ځپل غواړي او دا په افغانستان کې له طالبانو سره د روسېې د ګډو ګټو او یا د طالبان

د تمویلولو او تجهیزولو په معنی نه دي. دا لومړی ځل نه دی چې روسیه له طالبانو سره د اړیکو درولودو باندې 
اعتراف کوي بلکې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ضمیر کابلوف ویلي و چې، طالبان د 

 .جنګ دي او همدا المل دی چې زمونږ ګټې سره نېږدې کويهغو کسانو پر ضد جنګېږي چې دوی په سوریه کې ورسره په 
 

بل پلو ایران هم له طالبانو سره په خپلو اړیکو اعتراف کړی دی. څو ورځې وړاندې په کابل کې د ایران سفیر محمد 
رضا بهرامي ومنله چې هیواد یې له طالبانو سره په اړیکه کې دی. ده خپلو خبرو ته د جعلي مشروعیت ورکولو په 
خاطر له وسله والو طالبانو سره اړیکه او رابطه بیل وبلل او زیاته یې کړه، د اړیکې او رابطې تر منځ توپیر وجود 
لري. نه پوهیږو بهرامي په خپله په ډیپلوماسۍ نه پوهیږي او که افغان حکومت او افغانان له دیپلوماسۍ ناخبره بولي 

خپلو اړیکو اعتراف کوي او له بله پلوه بیا وایې چې د اړیکې او رابطې چې له یوه طرفه له وسله والو طالبانو سره پر 
 تر منځ توپیر شتون لري؟

 

لومړی خو دا چې د افغان حکومت له خبراوي پرته له وسله والو طالبانو سره که ایران اړیکه نیسي او یا که ورسره 
ه په افغانستان، افغانانو او د افغانستان په ارتباط لري؛ دا د ډیپلوماسۍ د ټولو اصولو خالف عمل دی. دا په ښکار

ملنډې وهل دي چې د حکومت په شتون د حکومت له هغې مخالفې وسله والې ډلې مالتړ کوي چې کلونه یې  حکومت
د افغان ولس وینې زبیښلې دي او افغان وژنه یې ترسره کړې ده. او تر ټولو ال بده یې ال دا چې په ډیرې سپین سترګۍ 

و اړیکو اعتراف هم کوي او د مسخرې په شکل وایې چې اړیکه او ارتباط توپیر لري. اصالً له یو چا سره په خپلو دغ
د اړیکې نیول هم د ارتباط جوړولو په خاطر ترسره کیږي. د ایران چې په اوړو کې شګه نه وي نو له ترهګرو سره 

 .مریکا د حضور ننګونه کويد څه لپاره اړیکه نیسي؟ خو ښکاره ده چې دلته د خپل سیاسي رقیب ا
 

بل لور ته روسیه هم له پاکستان سره په مشورې وسله والو طالبانو ته شین څراغ روښانوي. روسیه له یو لوري له 
پاکستان سره په ګډه د امریکا په خالف په افغانستان کې د امریکایې ګټو د ننګولو په خاطر د ترهګرو مالتړ کوي او 

خطره د ځان ساتلو په خاطر د طالبانو مالتړ کوي. روس اوس  له بل لوري په افغانستان کې د نوې پدېدې )داعش( له
دا حقیقت درک کړی دی چې داعش یو استخباراتي پروژه ده چې د روسیې او ځینو هیوادونو د ځپلو لپاره تیاره شوې 
ده. لکه څنګه چې داعش د طالب ایډیال دښمن دی نو روسیه او ایران دواړه غواړي دوه ترهګرو ډلو له همدغه 

 .الفته ګټه پورته کړي او طالب د داعش د تضعیف د فکتور په توګه وکارويمخ
 

همداراز روسیه په ښکاره اعتراف کوي چې طالبان د هغو کسانو پر ضد جنګېږي چې دوی په سوریه کې ورسره په 
کایې جنګ دي او همدا المل دی چې زموږ ګټې سره نېږدې کوي. یعنې په سوریه کې د روسیي ځواکونو خالف امری

ځواکونه د جګړې مالتړ کوي نو په ټوله کې له طالبانو د روسیې د مالتړ هدف هم همدا دی چې په افغانستان کې د 
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امریکایې ګټو د تضعیف لپاره یې وکاروي. بل طرف له وسله والو طالبانو د روسیې د مالتړ دلیل دا هم کیدای شي 
د پر مهال بریتانیا او انګلستان د مجاهدینو مالتړ کولو او چې په افغانستان کې د پخواني شوروي په خالف د جها

بیرته خپل غچ واخلي او د طالبان په نامه د همدې افغانانو په  روسیه یې پرې په ګونډو کړه نو اوس روسیه غواړي
 .الس د بریتانیا، امریکا او انګلستان خالف جګړه وکړي

 
 پای

mailto:maqalat@afghan-german.de

