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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 

 ۰۳/۰۱/۲۰۱۷          خوشحال آصفی
 

 پاکستان ته د روسي پوځیانو د تګ معما
 

 :روسۍ جګړه پېلوي ،په افغانستان کې طالب
 

له ننه کابو درې میاشتې وړاندې د لومړي ځل لپاره داسې راپورونه خپاره شول چې یوه ډله روسي پوځیان پاکستان 
زي او هلته د پاکستاني ځواکونو سره په ګډه پوځي تمرینونه کوي. هغه مهال د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې  ته

د روسیې د ځمکنیو پوځیانو دا ډله به په پاکستان کې دوه اوونۍ پاتې “مشر عاصم باجوه په خپله ټوېټر پاڼه لیکلي: 
باجوه ویلي و، چې په دې تمرینونو کې ” یناتو کې برخه واخلي.شي او له پاکستانیو پوځیانو سره به په ګډ پوځي تمر

 .به پای ته رسیږي ۱۰پېلیږي او د اکتوبر پر  ۲۴پوځیان برخه لري. چې د سپتمبر له  ۲۰۰د دواړو هیوادونو نږدې 
اعي که څه هم هغه مهال پاکستاني چارواکو د پاکستان او روسیې دغه ګډ پوځي تمرینونه د دواړو هېوادونو د دف

همکارۍ د زیاتولو لپاره بللي و خو پاکستان ته د روسیې پوځیانو په داسې حساس وخت کې تګ چې د پاکستان او 
 امریکا اړیکې تر بل هر وخت ډیرې ټکنۍ شوې وې؛ له ځانه سره افغانستان، سیمې او امریکا ته د خطر زیګنال و. 

 

ان غواړي طالبان په روسیې وپلوري چې پر اساس به یې پاکست»ما هماغه مهال هم په خپل یو تحلیل کې ویلي و چې 
په افغانستان کې د طالب جګړه نوی رنګ واخلي او له بل لوري به پاکستان امریکا ته وښایې چې که ته له پاکستانه 

 .اوس پاکستان ته په هغه مهال د روسیې پوځیانو د تګ معما څرګنده شوه« الس اخلي نو روسیې ته به مخه کړي.
 

خط ورځپاڼې د راپور پر اساس روسیه غواړي د طالبانو اوسنی مشر مال هبت هللا په هغو دغو وغولوي او د د سر
دیارلس ورځې »مال هبت سره شریکې ترهګرې ډلې حقاني شبکې ته درنې او سپکې وسلې ورکړي. ورځپاڼه وایې 

م تاریخ یې له طالب ۲۴م، او ۲۳م ، ۲۲وړاندې له روسیې څخه پنځه پوځي افسران د پاکستان الهور ته تللي او په 
مشرانو سره لیدلي او هغوی ته یې د درنو وسلو ورکولو ټټر ډبولی دی. سرچینه زیاتوي د طالبانو اوسني مشر مال 

یې سراج الدین حقاني، د حقاني شبکې مهم غړی حاجي زرین، د پاکستان د جمعیت علما ګوند  هبت، لومړی مرستیال
د پیښور په اکوړه خټک کې د حقانیه مدرسې متهمم سمیع الحق په پاکستان کې د آی ایس آی  مشر مال فضل الرحمن،

په مستقیمه الرښوونه په یوه غونډه کې له روسي پوځیانو سره کتلي دي. بیا تر دغې لیدنې وروسته په کندز کې د 
للي او هلته یې له روسیې حقاني شبکې عملیاتي مسوول الووس خان په مشرۍ د دغې شبکې درې غړي روسیې ته ت

 .څخه په بیالبیلو برخو کې د پوځي مرستو ژمنې ترالسه کړي دي
 

 پوښتنه دا ده چې روسیه ولې د مال هبت پر ځای حقاني شبکې ته درنې وسلې ورکوي؟
 

یمې ځواب ډیر روښانه دی. د تل لپاره مونږ همدا ویلي دي چې په افغانستان کې روانه جګړه د افغانانو نه بلکې د س
او د نړۍ د لویو قدرتونو د استخباراتو جګړه ده. دلته جګړه د نورو د هدفونو د ترالسه کولو لپاره کله د مجاهد، کله 
د القاعده، کله د طالب او کله د داعش په نوم اوږدول کیږي. د دغې جګړي قرباني افغانان خو ګټې یې لوی استخباراتي 

طالبانو پر ځای حقاني شبکې ته ډیر ارزښت ورکوي؛ دلیل یې همدا دی ارګانونه ترالسه کوي. اوس چې روسیه د 
 .چې دغې استخباراتي جګړې ته د خپلو ګټو مطابق حرکت ورکړي

 

معنا دا چې افغانستان اوس د روسیې او امریکا د نیابتي جګړې په ډګر بدلیږي. روسیه غواړي په افغانستان کې له 
ر مټ وننګوي. روسیه ځکه د طالبانو پر ځای حقاني شبکې ته لومړیتوب امریکا ګټې د حقاني شبکې او طالبانو پ

ورکوي چې دغه شبکه تر ډیره په افغانستان کې د امریکا خالف جګړه پر مخ بیایي او طالبان د افغان حکومت پر 
بان له ضد جګړه. اوس روسیه چې د وسله والو طالبانو مشر مال هبت په هغو دغو غولوي دلیل یې همدا دی چې طال

افغان حکومت سره جنګیږي او حقاني شبکه له امریکا سره. یو ځل بیا هم وایو چې د افغانستان جګړه د افغانانو خپله 
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 2تر 2 له :پاڼو شمیرهد 

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

جګړه نه بلکې د لویو استخباراتي کړیو جګړه ده او اوس چې طالب له روسیې او ایران سره د یارانې تارونه غځوي؛ 
خلي او له روسیې څخه د پوځي تجهیز په ترالسه کولو سره به د طالب جګړه نوی رنګ ا همدا معنا ورکوي چې د

 .افغان وژنې لپاره دغې ډلې ته عصري وسلې په الس ورشي
 

 پای
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