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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړ له موږ سره اړیکه ټینگه 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

  
  

 

 ۲۴/۰۱/۲۰۱۷          خوشحال آصفي

 د روسیې سپین سترګي
 

 

 :مسکو په افغانستان کې نیابتي جګړه پر مخ وړي
 

د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي ضمیر کابلوف په وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایې پوځي اډو 
اړوند داسې څرګندونې کړي چې د امریکا او روسیې تر منځ د نیابتي جګړې بوی تري راځي. کابلوف ویلي چې 

هېوادونو په زیان دي او امریکا د خپلو ګټو لپاره  سیمه او افغانستان کې د امریکا فعالیتونه د روسیې او سیمه ییزو
افغانستان کې نهه پوځي اډې غواړي. دغه روسي ډیپلومات وایي، چې امریکا په تېرو پنځلسو کلونو کې افغان امنیتي 
ځواکونه پیاوړي نه شوای کړی، د افغان حکومت اقتصاد ال هم اویا سلنه پر بهرنیو مرستو والړ دی او حکومتي 

هم د خلکو ستونزو په کمولو کې پاتې راغلی دی. کابلوف ګواښ کړی، که افغانستان کې چټک اقتصادي،  جوړښت
اداري او امنیتي اصالحات را نه شي، افغانستان به خپل اوسنی جوړښت له السه ورکړي او کېدای شي په وړو وړو 

 .دولتو ووېشل شي
له امریکا سره هېڅ ډول مناسبت نه لري، چې امریکا دې  په ورته مهال دغه روسی ډیپلوماټ وایي، چې افغانستان

دلته دایمي اډې ولري. امریکا چېرته او افغانستان چېرته؟ امریکا غواړي د دې اډو له الرې د سیمې هېوادونه کنټرول 
 کړي. که موږ په مکسیکو او ور څېرمه هېوادونو کې اډې جوړې کړو، دا به امریکا لپاره د زغم وړ وي؟

ښاغلي ضمیر کابلوف څرګندونې د وضاحت وړ دي، آیا افغانستان د روسیې اړوند ایالت دی چې واک یې  دلته د
ضمیر کابلوف کوي او افغان حکومت باید د روسیې په خوښه امریکایې ځواکونو ته اډې ورکړې؛ او که یو خپلواک 

هیڅکله دا حق نه لري چې د افغانستان هیواد دی او حق لري چې د هر هیواد سره ډیپلوماټیکې اړیکې ولري؟ روسیه 
په باب د ټولو ډیپلوماټیکو عرفونو خالف غیر مسوالنه څرګندونې وکړي. مسکو خو د ډیپلوماټیک عرف پښتۍ هغه 

سره اړیکې جوړې کړې او د هر  وخت ماتې کړې کله چې یې په افغانستان کې د افغانانو له دښمن وسله وال طالب
څرګند کړ. اوس یې د افغانستان حکومتي نظام پسې مټې بډوهلي دي او د افغانانو د ذهنونو راز پوځي همکارۍ ډاډ یې 

 .د مغشوش کولو لپاره فال ګوري او په راتلونکې کې د افغان دولت په وړو دولتونو د وېشل کېدو وړاندوینه کوي
انستان په چارو کې بربنډه اوس په ټوله کې پوښتنه دلته پیدا کیږي چې مسکو څه شي دومره زړور کړ چې د افغ

 السوهنه وکړي؟
دوه دلیلونه لري. یو دا چې روسیې ته په تیر کې د تیرو حکومتونو د سیاست په محور کې هیڅ ځای نه دی ورکړل 
شوی او یا ډیر کم ځای ورکړل شوی چې اوس غواړي د تیرو حکومتونو قصور اوباسي او د افغانستان په مساله کې 

په اخله شي. یعنې په تیر کې د افغان حکومتونو د ناسالم او ناکام بهرني سیاست له امله چې روسیه له امریکا هم ډیر د

 .کې کنج ته شوې وه؛ اوس غواړي د افغانستان په سیاست کې د خپل سیاسي رقیب امریکا په خالف زیات رول ولري
 

ډونالډ ټرمپ په ولسمشرۍ سره، په بل دا چې د امریکا په سږ کال ولسمشریزو ټاکنو کې روسیې ته نیږدې شخص 
نړیوال سیاست کې روسیې ته اوس دا فرصت په الس ورغلی دی چې له امریکا سره خپل ښکر وجنګوي او د نړۍ 
په هره هغه سیمه کې چې امریکا ښکېله ده؛ روسیه یې په مقابل کې ودریږي او شتون یې وننګوي. په همدې اساس 

 .کا حضور د ننګولو لپاره د امریکا په سیاست نیوکې کوياوس روسیه په افغانستان کې د امری
په ټوله کې اوس ویالی شو چې د افغانستان یو بل نسل به هم د جګړې د اور په لمبو کې سوځي او دا جګړه د امریکا 
ه او روسیې تر منځ نیابتي جګړه ده چې ډګر به یې افغانستان وي. یو کار چې افغان حکومت ته په کار دی چې ترسر

یې کړي، هغه فعال سیاست لوبول دي چې د امریکا او روسیې تر منځ په اړیکو کې تعادل برابر کړي. افغان حکومت 
باید داسې سیاست پر مخ بوځي چې نه سیخ وسوځي او نه کباب. یعنې حکومت باید نه په امریکا او نه په روسیې 

 .م له امریکا سره اړیکې وپاليبشپړه تکیه ولري بلکې د خپلو ګټو مطابق هم له روسیې او ه
  پای
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