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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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واحد فقیري

د مسکو پر مذاکراتو باندي یوه لنډه تبصره
د روسیې خارجه وزیر ښاغلي سرگی الوروف په یوه مطبوعاتي کانفرانس کي ویلي دي چې طالبانو د مسکو دعوت
منلی دئ ،او د هغوی یو عالي رتبه هیات به د سپټمبر پر  ۴مه د مسکو په کانفرانس کي ګډون وکړي .الوروف ویلي
دي«،موږ هیڅکله د طالبانو سره خپل تماس نه دئ مخفي کړئ ،ځکه طالبان د افغان ټولني یوه برخه ده».
د مسکو په غونډه کي به د کابل دولت او طالبانو په شمول چین ،ایران ،پاکستان ،او د مرکزي آسیا جمهوریتونه برخه
ولري .د مسکو په کانفرانس کي شرکت به د طالبانو لپاره پدې تېرو  1۷کالو کي یوه ستره دپلوماتیکي کامیابي وي.
دا به لومړی ځل وي چې طالب چارواکو رسما ً په یوه بین المللي کانفرانس کي برخه اخلي .طالبانو ویلي دي چې
هغوی به هڅه وکړي چې پدې کانفرانس کي د افغانستان د سولي لپاره الري چاري ولټوي.
د مسکو په غونډه کي د طالبانو برخه اخیستل په خپل ذات کي یو مهم دپلوماتیک انکشاف ځکه دي چې مسکو غواړي
د افغانستان د سولي په پروسه کي فعاله ونډه ولري ،او په عین زمان کي کوښښ کوي چې د واشنګټن پر مخ یوه
کلکه څپېړه هم ور ګوزار کړي .څو کاله کېږي چې روسیه په اروپا ،مینځني ختیځ ،او نورو ځایونو کي د امریکا
سیاسي ،اقتصادي ،او دپلوماتیک لیډرشیپ چلنج وي .
د افغانستان په باره کي د مسکو د کانفرانس یو بل مهم اړخ دا دئ چې متحده ایاالت به پدې بین المللي مجلس کي
ګډون و نه کړي .د امریکا د خارجه وزارت یوې ویاندي ویلي دي«،موږ د افغانانو تر مینځ د سولي د خبرو مالتړ
کوو ،او دا زموږ پرنسیپ او موقف دئ .موږ باور لرو چې د مسکو دا ابتکار به په افغانستان کي د سولي لپاره کومه
نتیجه و نه لري».
د افغانستان د سولي په باب د مسکو په کانفرانس کي د واشنګټن نه ګډون پر دې باندي هم داللت کوي چې واشنګټن
نه غواړي چې د سولي په پروسه کي مسکو ته امتیاز ورکړي .دغه راز ،واشنګټن ډارېږي چې که چیري روسیه د
افغانستان د سولي په پروسه کي مهم نقش تر السه کړي ،دا به د متحده ایاالتو لپاره یو بین المللي شرم وي .دغه راز،
دا به په سیمه کي د واشنګټن موقف کمزوری کړي .او هم به په کابل او نورو سرښارونه کي د سیاستوالو سترګي د
مسکو پر لور کږې سي.
که څه هم روسان په افغانستان کي پخوانۍ ترخه تجربه لري ،خو د افغانستان په سیاسي برخلیک کي د روسانو تازه
دپلوماتیک فعالیت دا ښیي چې مسکو غواړي په افغانستان کي د امریکا هژموني ختمه کړي .بلخوا ،مسکو په افغانستان
کي د داعش له خورېدو څخه هم بېره لري ،او غواړي چې د داعش د افت په مقابل کي خپل جنوبي سرحدات وساتي.
روسان د داعش په خورېدو کي د واشنګټن پر نیت باندي بد بینه دي .
روسیه لدې څخه هم بېرېږي چې که چیري امریکا یو دم له افغانستان څخه ووځي ،دا به په افغانستان کي یوه ستره
سیاسي او نظامي خال ایجاده کاندي ،او د روسانو لپاره به د دې حالت کنټرول ګران وي .مسکو کوښښ کوي چې په
افغانستان کي مخکي له مخکي سیاسي پانګونه وکړي ،او خپل موقف غښتلی کاندي .مسکو دغه راز نه غواړي چې
له افغانستانه د امریکا ستراتیژیک شاتګ نورو سیمه ایزو قدرتونو ته د مداخلې چانس برابر کاندي.
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