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 لنډیز

روسیه په افغانستان کې اوږدمهالې سرتاتیژيکې لېوالتیاوې لري، چې په دې کې د هېواد سیايس ثبات، 

څه دا رنګه ده،  سرتاتيژياقتصادي پرمختګ او د نشه یي توکو مخنیوی دی. په افغانستان کې د مسکو 

امریکايي ځواکونه په افغانستان کې پاتې يش، خو له بلې خوا بیا دا هم نه نه غواړي  ،چې له یوې خوا

توګه ګډوډي  شاته  دېغواړي، چې بهرين ځواکونه دې له افغانستانه سمدستي او چټک ووځي او په 

 پرېږدي.

 The)په افغانستان کې د روسیې لېوالتیاوو وخت ته په پاملرنې بدلون موندلی دی؛ د سرتې لوبې 

Great Game) په پار یو ښه فرصت و. د دوو  په اوږدو کې افغانستان د روسیې لپاره د ځمکنۍ پراختیا

مې پېړۍ  ۲۰والو جګړو او سړې جګړې پرمهال ورته د کابل ناپېیلتوب ارزښت درلود. د دې ترڅنګ  د ېنړ

انستان کې د مه لسیزه کې پر افغانستان د پوځي یرغل تر شا ګرمو اوبو ته رسېدل او په افغ ۱۹۸۰په 

 نور ډولونه وو. اووخپلو ایډیالوژيکو پلویانو د حکومت باثباته کول د روسانو د لېوالتی

هېواد په توګه ګوري،  داسې مهال مسکو افغانستان ته نور د یو فرصت په سرتګه نه، بلکې د یوخو اوس 

پاک وي؛ ځکه د مسکو  و ځواکونو له شتون او نشه یي توکو له کرکېلې څخهېچې له بې ثباتۍ، د بهرن

په ګامن د دغو درې واړو په شتون کې به لومړی منځنۍ آسیا او بیا په دویم قدم کې روسیه اغېزمنه 

 يش. 

 وس اړیکې، د مسکو افغان سولې پروسهر -روسیه په افغانستان کې، داعش، افغان کیيل:

 رسیزه

مه مېالدي ۱۹و د هېواد او سیمې پر رس د سیالیو له امله ده. په ا وهنوالس بهرنېوله تاریخي پلوه په افغانستان کې بې ثبايت د 

شوه، چې یادې سیالۍ هغه مهال د سرتې لوبې  لېپپېړۍ کې په افغانستان کې د روسیې ښکېلتیا له برتانیې رسه پر سیالۍ 

Great Game 2په نامه شهرت درلود. 

ړه، چې نړۍ یې پر دوو قطبونو وېشلې وه؛ افغانستان ته یې پېړۍ پرمهال د امریکا او روسیې ترمنځ سړه جګ مېالدي مې۲۰د 

لسیزه کې راوغځېدلې او  په پای کې د سړې جګړې پرمهال د امریکا او روسیې دغه رقابت هم مېالدي مه ۱۹۵۰هم رېښې په 

نځنۍ آسیا کې مه میالدي لسیزه کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې له کبله روسیې په م ۱۹۹۰همدلته پای ته ورسېد. په 
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و کې د روسیې اړیکې له طالبانو رسه هغه مهال ېمې لسیزې په وروست ۱۹۹۰خپل پوځي شتون زیات کړ. د دې ترڅنګ، د 

 .3د چېچنیا خپلواکي ومنلهپه یوه اړخیزه توګه کال کې  ز۲۰۰۰طالبانو په  کله خرابې شوې، چې

کابل ته د ډیپلوماتیک  انو یو ډيپلوماتیک پالویمه د روس ۲۶ر کال د نومرب پ ز۲۰۰۱د طالبانو رژیم له ړنګېدو رسه سم، د 

 .4په موخه راغی ستلوېپرانماموریت 

 ز۲۰۰۱معارصه فدراتیفه روسیه د والدیمیر پوټین تر رهربۍ الندې په افغانستان کې امنیتي او اقتصادي لېوالتیاوې لري. په 

انستان تر برید وروسته، روسیه په کمه کچه په افغانستان کې د امریکا کال کې د امریکا متحدو ایالتونو تر رهربۍ الندې پر افغ

او بیا په  ستلېپرانله متحده ایاالتو رسه په پوځي عملیاتو کې ښکېله شوه. دغه ښکېلتیا د شامل ترانسپوريت الرې تاسیس او 

وو. دغه مهال په افغانستان کې د  منځنۍ اسیا کې د ناټو ځواکونو ته د دغې سیمې پوځي اډو ته د الرسيس زمینې برابرول

د افغانستان ثبات، اقتصادي پرمختګ او سرته هڅه یې له افغانستان څخه منځنۍ اسیا او بیا روسیې ته  ېګټروسیې بنیادي 

 .5د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوی وو

له امله د روسیې او لوېدیځ اړیکې  – په ځانګړي ډول نارنجي انقالب – کال کې په اوکراین کې د رامنځته شوو پېښو ز۲۰۰۴په 

کال کې مسکو د پخواين  ز۲۰۰۶سړې شوې، نو دې د روسیې او افغانستان پر اړیکو هم اغېزې وښندلې او په پایله کې په 

 .6ولسمرش حامد کرزي له حکومت رسه خپل پوځي مالتړ ته د پای ټکی کېښود

يش.  لېپروسیې همکاري بیا له رسه -د افغان څوو ته جدي اړتیا وه، روسیې اړیکو خرابېد-افغان او امریکا-د امریکاغه مهال د

کال په اپرېل کې د متحدو ایالتونو د پخواين ولسمرش اوباما د ټاکنیز کمپاین یو له بنسټیزو موضوعاتو له  ز۲۰۰۸داسې چې د 

په افغانستان کې پر اداري فساد نیوکې  ځواکونو ویستل وو، نو د اوباما ټیم په ښکاره ډول پر کرزي او بهرنېوافغانستان څخه د 

بدل کړي.  لوریلید اړیکو  وېبهرنوکړې. په پایله کې کرزي هڅه وکړه، چې د متحدو ایالتونو او ناټو پر ځای د خپل هېواد د 

ځنۍ ، د ناټو له لوري ګرجستان ته په ناټو سازمان کې د غړیتوب وړاندیز او د روسیې او ګرجستان تر منځ پنځه ور مهالههم

روسیې په حکومتي کچه متاسونه -کال کې د افغان ز۲۰۰۹جګړې د مسکو او لوېدیځ اړیکې الپسې سړې کړې. په پای کې په 

 . 7شوې لېپد ولسمرش کرزي او ولسمرش مېډوېډوف ترمنځ د خطونو له تبادلې وروسته یو ځل بیا 

، چې افغانستان نورې الرې هم وه په ډاګه کول په ډاګه کېږي، چې د ولسمرش کرزي هدف لوېدیځ ت څخهله پورتني حالت 

ځواکونو د شمېرې  وېبهرنکال په اوږدو کې په افغانستان کې د  ز۲۰۱۴د  ترڅو خپلې اړیکې پیاوړې او ملګري پیدا کړي. ،لري

تومات ډول زیاته لېوالتیا په او  په افغانستان کې او سیمې هېوادونو په څېر انوګاونډیپه کمېدو رسه، روسیې هم لکه د یو شمېر 

شوه. د سیمې په کچه د روسیې بنسټیزه لېوالتیا د منځنۍ اسیا په جمهوریتونو کې ثبات وو. روسیه اوسني افغانستان ته د یو 
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په سرتګه ګوري، نو ځکه روسیه په افغانستان کې ګام په ګام خپل رول لوبوي. روسیه په افغانستان کې نفوذ غواړي،  لیتوو مس

ه منځنۍ اسیا کې خپلې امنیتي لېوالتیاوې چټکې کړي. همدارنګه روسیه د منځنۍ اسیا په ګاونډ او سوېيل له دې الرې پ څو

اسیا کې د امریکا اوږدمهاله پوځي شتون نيش زغملی، نو هڅه کوي په افغانستان کې پیاوړی مرکزي حکومت رامنځته يش، 

 .8د امریکا او ناټو ځواکونو د پوځي شتون زمینه راکمه يش څو

له طالبانو رسه خپلې اړیکې ټینګې او الپسې  چېله بله اړخه، په افغانستان کې د داعش پراختیا روسیې ته زمینه چمتو کړه، 

روسیې  ومرههاو هېواد د سیايس بې ثباتۍ پر لور ځي،  ږييخرابپیاوړې کړي. هر څومره چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت 

 او نفوذ زمینه برابرېږي. ته په منځنۍ اسیا کې د پوځي شتون

 تیوري

تیوري له مخې انسان خود غرضه او د خپل قدرت زیاتولو لېواله دی؛ له همدې امله د تاریخ په اوږدو  مېز ریالاړیکو د  نړېوالود 

کال کې په خپل  ز۱۵۳۲کې د جګړو شاهدان یو، چې دولتونه هڅه کوي له هره اړخه خپل قدرت زیات کړي. ماکیاويل په 

( کې پر دې ټینګار کوي، چې د رهرب اسايس دنده د ميل امنیت خوندي کول دي او د دې لپاره چې دغه The Prince)کتاب 

 .9ټولو خطرونو ته متوجه اويس بهرنېوو او ېتررسه کړي، باید کورن توګهدنده په ښه 

دو تصدیق کوي، چې دا په روسیه کال کې له روسیې رسه د کرېمیا یوځای کېدل د پیاوړې روسیې د بېرته راګرځې ز۲۰۱۴په 

له سپیناوي رسه مرسته کوي. د روسیې بهرنۍ پالیيس د سړې  ستانوېریالاړیکو د نورو تیوریو پر باور لرونکو د  ونړېوالکې د 

 .10تیورۍ پر بنسټ والړه ده، چې رهربان یې د ميل ګټو پر بنسټ ګامونه پورته کوي مېز ریالجګړې پر مهال او اوس هم د 

په کنفرانس کې د روسیې ولسمرش والدیمیر پوټین د روسیې د بهرنۍ پالیسۍ نوی چوکاټ په  ونیخیمکال کې د  ز۲۰۰۷په 

روسیې هم د سړې جګړې او  .11تیوري پر اسايس اصولو او د روسیې هېواد پر ګټو والړ دی مېز ریالنښه کړ، چې تر دې دمه د 

 میکانیزم پر مخ وړي. هم اوسمهال په خپل بهرين سیاست کې د قدرت د موازنې

 وریسیواشنګټن اړیکو  -پر اړیکو د مسکود افغانستان او روسیې 

په پایله کې د طالبانو رژیم نسکور شو، ډېره موده وروسته  ؛کال کې روسیې پر افغانستان د امریکا د برید مالتړ وکړ ز۲۰۰۱په 

نی ځای و، چې د مسکو او واشنګټن ګټې رسه په ییواز افغانستان هغه مهال"د افغانستان پخواين ولسمرش حامد کرزي وویل، 

 .12"ټکر کې نه وې
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امریکا اندېښنو -امریکا او روسیې-کال کې له افغانستان رسه خپلې پوځي مرستې بندې کړې. د افغانستان ز۲۰۰۶روسیې په 

پخواين ولسمرش کرزي او اوباما  حکومتونو ترمنځ لېوالتیاوو ته الپسې زمینه چمتو کړه؛ داسې چې د مسکوزیاتوايل د کابل او 

( په وینا، کرزي Kai Eideترمنځ اړیکې ډېرې سړې شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پخواين استازي کای اېډې )

هېوادونو وررسه  ځودیېلوچي غوښتل له متحدو ایالتونو غچ واخيل، هامغه و چې د سوچي په املپیک لوبو کې یې ګډون وکړ، 

 .13کال کې کرزي له روسیې رسه د کرېمیا د یوځای کېدو مالتړ هم وکړ ز۲۰۱۴، ان په ووړی ک یکاټاب

کړه، چې له طالبانو رسه  لېپروسیې اړیکو تر خرابېدو وروسته بیا هڅه -کال په اوږدو کې د امریکا ز۲۰۱۰همدارنګه روسیې د 

 .14اړیکې ټینګې کړي

ې يش. درې منون ژندلېوپباید د امریکا او روسیې د دوه اړخیزو اړیکو له الرې په افغانستان کې د روسیې لېوالتیا او ښکېلتیا 

 یې د توپیر وړ دي:

 ؛پر وړاندې د امریکا په جګړه کې لومړنۍ همکاري زمېترور مې وروسته، د روسیې له خوا د  ۱۱د سپټمرب له  .1

وړاندې د شک راپورته کېدل،  کال پورې په منځنۍ اسیا کې د امریکا د موخو پر ز۲۰۱۰کال څخه تر  ز۲۰۰۵له  .2

 ې؛ل کړ يپچې روسیې په افغان جګړه کې د همکارۍ پر ځای د خنډونو جوړولو هڅې 

کال وروسته د امنیتي تشې په اړه د روسیې د اندېښنو زیاتېدل، خو ترڅنګ  ز۲۰۱۴دېخوا او له  په راکال  ز۲۰۱۱له  .3

 .15همکاري د روسیېیې په کمه اندازه 

وو، چې دا به د افغانستان او سیمې  مندېښانسخت له کبله  تګبېړين د ځواکونو  وېبهرند  فغانستانهله اد روسيې چارواکي 

 امنیت وګواښي. 

 :هشو غوراویو رسه مخ  یودرېکه د پایلې په توګه ووایو، نو روسیه له 

 اوا تاسیس کړي، د شامل بفر زون بی څومالتړ،  له ټلوالېشامل  دمې لسیزې پالیسۍ ته بېرته ګرځېدل او  ۱۹۹۰د  .1

 خوندي کړي. هیرغلله دې الرې د منځنۍ اسیا متحدین له 

 د ميل یووايل له حکومت رسه همکاري او یا هم له معتدله طالبانو رسه همکاري. .2

 .16له لوېدیځو هېوادونو رسه همکاري او له منځنۍ اسیا څخه د خوندي سیمې راچاپېرول .3

 

په او په ډاګه کېږي، چې روسیه په منځنۍ اسیا  څخهیې له بهرين سیاست په حقیقت کې د افغانستان پر وړاندې د روس

قدرت په توګه خپلې او د خپلو متحدینو ګټې خوندي  ییزسیمهد  څوافغانستان کې د خپل نفوذ پراختیا غواړي، په ځانګړي ډول 

 کړي.

                                                           
13Joakim Brattvoll, Is Russia Back in Afghanistan? Peace Research Institute Oslo, 04 2016, Pp. 3-4. Access date: 
16/6/2019. 
14Arkady Dubnov, What game is Russia playing in Afghanistan? 14 Nov, 2018. Access date: 18/6/2019. Online 
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https://www.jstor.org/stable/10.1525/as.2015.55.2.398 

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/game-russia-playing-afghanistan-181113160715311.html


ري، نو ځینې وخت فکر کوي، چې روسیه رويس چارواکي پر دې باور دي، چې روسیه په افغانستان کې چندان ښه موقعیت نه ل

 .17دې په افغانستان کې د بې ثباتۍ سرت خطر ومني، خو امریکا ته به دا پیغام واستوي، چې روسان د امریکا فشار نيش منلی

 د افغان طالبانو او روسیې اړیکې

الندې وو، له روسیې رسه د اړیکو د کال کې یې د هېواد یو شمېر والیتونه تر کنټرول  ز۱۹۹۵افغان طالبانو هغه مهال چې په 

شوه، چې د  اړکال په اګست کې د روسیې الوتکه د طالبانو د جټ الوتکې له لوري دې ته  ز۱۹۹۵د  .وکړهتاسیس غوښتنه 

هوايي ډګر کې ناسته وکړي، وروسته که څه هم افغان طالبانو د روسانو الوتکه پرېښوده خو دغه مهال د دواړو  نړېوالکندهار په 

د شوروي اتحاد د  ،وریو ترمنځ په ډيپلوماتیک ډګر کې مخامخې ناستې وشوې. د دغو خربو اترو پرمهال طالبانو وکوالی شولل

یرغل پر مهال په کندهار والیت کې ځای پر ځای شوي ماینونه خنثی کړي. همدارنګه طالبانو هڅه وکړه روسیه دې ته مجبوره 

ان دایمي څوکۍ د طالبانو په استازیتوب ومني، خو روسیې دا کار ونه کړ او د پخوا په کړي، چې په ملګرو ملتونو کې د افغانست

توګه طالبانو ونشوای کړای د روسیې له لوري سیايس مالتړ ترالسه  ېدڅېر یې د مجاهدینو د حکومت مالتړ ته دوام ورکړ، او په 

 .18کړي

کال کې له طالبانو رسه اړیکې ټینګې کړې،  ز۲۰۰۷ځل لپاره په  روسیې پر افغانستان د امریکا تر پوځي برید وروسته، د لومړي

چې له افغانستان څخه منځنۍ اسیا ته د نشه يي توکو د قاچاق د مخنیوي پر موضوع بحث وکړي. خو اوسمهال دغه متاسونه 

، نو ځکه روسیه غواړي له ناکامۍ رسه مخ ده پالیيستوپیر لري، د روسيې چارواکي ادعا کوي، چې په افغانستان کې د امریکا 

 .19وکړي« مداخله»په افغانستان کې 

چارو وزیر اعالن وکړ،  وېبهرنکال په ډسمرب کې مسکو له طالبانو رسه له خپلو پټو اړیکو پرده پورته کړه او د روسیې د  ز۲۰۱۶د 

ګړه وکړي. افغان حکومتي ، ترڅو په افغانستان کې د داعش پر وړاندې ج20چې له طالبانو رسه استخبارايت معلومات رشیکوي

 .21چارواکو په غربګون کې پر روسیې تور پورې کړ، چې له طالبانو رسه د وسلو مرسته کوي، خو رويس چارواکو دا خرب رد کړ

د افغانستان پر وړاندې د روسیې نوی دریځ داسې په  .22همدارنګه، طالبانو هم له روسیې څخه د پوځي مالتړ موضوع رد کړه

 اسیا په زړه کې یوه بله نوې سرته لوبه پېلېدونکې ده. ډاګه کوي، چې د

پر دې تورن کړ چې د  مسکوکال په مارچ میاشت کې، په افغانستان کې امریکايي پوځي چارواکو  ز۲۰۱۷د دې ترڅنګ، د 

يې  تور روسیې له لوري د افغان سولې د ډېپلوماسۍ موخه په افغانستان کې د ناټو ماموریت کمزوري کول دي او پر مسکو 

                                                           
17Shaping of Political -zi and Ali Mohammad Ali, the National Unity Government and ReAntonio Giustoz

: Coalitions in Afghanistan, January 9, 2018. Access date: 6/6/2019. Online access
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19Afghanistan-Russia Relations, Global Security. Access date: 6/6/2019. Online access: 
https://www.globalsecurity.org/military/world/afghanistan/forrel-ru.htm 
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خو رويس چارواکو دا تور رد کړ او په دې باندې یې اعرتاف وکړ چې له طالبانو رسه  کوي.و ته وسلې ور طالبانپورې کړ، چې 

 .23اړیکې لري

د امریکايي پوځي چارواکو د ادعا پرضد رويس چارواکي وايي، چې امریکا له پوځي عملیاتونو رسه بیا هم د ټرمپ د ولسمرشۍ 

له طالبانو رسه روغې جوړې ته کښېني، نو روسیه هم هڅه کوي له طالبانو رسه اړیکې پراخې  څو ،مال وتړلهپر مهال دې ته 

کړي او د افغانستان شخړې ته د پای ټکی کېږدي. د سوریې، شاميل کوریا او د افغانستان په مسایلو کې د روسیې ښکېلتیا له 

يش ځانګړې پایلې ولري. په افغانستان  یکوال بانو رسه د روسیې متاسونه امریکا رسه د تعادل د موازنې برابروالی دی. له طال

کچه د شخړو  هنړېوالله طالبانو رسه مذاکرات په دې معنی، چې دا به په  امهنکې له طالبانو رسه د روسیې اړیکې او د سولې په 

 .24کچه مقام ترالسه کړي هنړېوالپه  څو ،په حل کولو او د روسیې په ښکېلتیا کې د روسیې له وضعیت رسه ځانګړې مرسته وکړي

کې وویل، چې روسیه څو  ۍجنور کال په  ز۲۰۱۷کوګل من د  مایکلڅېړنیز مرکز کې  نړېوالپه واشنګټن کې د وډرو وېلسن 

لسیزې وړاندې له افغانستان څخه وتلې وه، خو اوس یو ځل بیا د افغانستان مسایلو ته رادننه شوې ده. د کوګل من په نظر، 

روسیه د یو نادولتي "سیې پر ځان سرت خطر منلی، چې په افغانستان کې د طالبانو لوري ته راګرځېدلې ده. کوګل من وايي: رو 

لوبغاړي مالتړ کوي، چې د داعش دښمن دی. همدارنګه روسیه له طالبانو څخه په افغانستان کې داسې ګټه اخيل، چې پر 

چې له طالبانو څخه د روسیې د مالتړ تر شا داسې راز دی، چې سپړل یې  واشنګټن فشار راوړي. خو کوګل من دا هم وايي

 .25"ستونزمن کار دی
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 څه غواړي؟ مسکو

کال راهیسې د طالبانو ډله د  ز۲۰۰۳روسیه په داسې حال کې افغان طالبان په مسکو کې د سولې خربو ته رابويل، چې له 

چارو مرستیال  وېبهرنټمرب کې جرنال اولېګ سیرومولوتوف، د روسیې د کال په سپ ز۲۰۱۶یوې تروریستې ډلې په توګه پېژين. د 

 غږېهموزیر وویل، طالبان په روسیه کې د یوې تروریستي ډلې په توګه پېژندل کېږي، چې روسیه د ملګرو ملتونو له نظر رسه 

په توګه اعالن  "و ناقانونه ډلېپه روسیه کې طالبان د یوې تروریستې ا"هم ( TASSده. همدارنګه د روسیې دولتي رسنۍ تاس )

 .26کړې ده

 رسه خپلې اړیکې پراخې کړي، دا یو شمېر عوامل لري:« تروریستې ډلې» ېهمدله  مهالاوسدا چې ولې روسیه 

 هېیز سیمهزړه کړه، چې که لوېدیځ د افغانستان په اړه په  په رو اړیکو له الرې لوېدیځ ته  وېبهرنروسیې له طالبانو رسه د  – لومړی

ې کچه پالنونه جوړوي او د روسیې ګټې له پامه غورځوي، نو روسیه هم کوالی يش په خپل وار له طالبانو رسه اړیک هنړېوالاو یا 

کال کې په افغانستان کې د سولې په موخه د همغږۍ څلور اړخیزه ګروپ بڼه غوره کړه  ز۲۰۱۶ټینګې کړي. په 

(Quadripartite Coordination Groupچې امریک ) ا، چین، پاکستان او افغانستان یې غړي هېوادونه وو. غړو هېوادونو له

 طالبانو رسه د مذاکراتو په موخه ناستې جوړې کړې، خو کومه بریالۍ السته راوړنه یې نه درلوده.

ړاندې وفوذ پر په سیمه کې د امریکا متحدو ایالتونو او ناټو د ن ،د طالبانو د مالتړ له الرې د روسیې مرشتابه غواړي –دویم 

 خنډونه پیاوړي کړي.

کال وروسته، روسیه منځنۍ اسیا  ز۲۰۱۴روسیه په افغانستان کې د داعش د نفوذ له الرې د خطر احساس کوي. له  –درېیم 

اندېښنه لري؛ دا چې طالبان د داعش پر وړاندې جنګېږي،  او یا انتقال پراخېدونفوذ او په ځانګړي ډول روسیې ته د داعش د 

چارو وزیر څرګنده  وېبهرنکال په ډسمرب کې د روسیې د  ز۲۰۱۷ه طالبانو رسه مرسته د روسیې لپاره ښه وسیله جوړه شوه. د نو ل

 .27کړه، چې روسیې له داعش رسه د مبارزې په موخه له طالبانو رسه استخبارايت معلومات رشیکول

سلنه نشه يي توکي برابروي، چې ډېری یې  ۹۰ټولې نړۍ  د روسیې لپاره بل رسخوږی افغان تریاک دي. افغانستان د –څلورم 

کسان  ۷۰۰۰استعامل له کبله  هر کال د د طالبانو تر حاکمیت الندې سیمو کې کرل کېږي. په روسیه کې د نشه یي توکو  

تله افغان وژل کېږي. نو ځکه رويس چارواکي باور لري، چې له نشه يي توکو رسه په مبارزه کې د ميل یووايل حکومت په پر 

 .28طالبان کوالی يش ښه مرسته وکړي

                                                           
26Samuel Ramani, Russia and the Taliban: Talking with Terrorists, January 12, 219. Access date: 19/6/2019. 
Online access: https://thediplomat.com/2019/01/russia-and-the-taliban-talking-with-terrorists/ 
27Shaikh Muhammad Bilal, Russia Elbowing the U.S. Out of the Afghan Political Process? June 29, 2018. Access 
date: 6/6/2019. Online access: https://www.geopoliticalmonitor.com/russia-elbowing-the-u-s-out-of-the-
afghan-political-process/ 
28Shaikh Muhammad Bilal, Russia Elbowing the U.S. Out of the Afghan Political Process? June 29, 2018. Access 
date: 6/6/2019. Online access: https://www.geopoliticalmonitor.com/russia-elbowing-the-u-s-out-of-the-
afghan-political-process/ 

https://thediplomat.com/2019/01/russia-and-the-taliban-talking-with-terrorists/
https://www.geopoliticalmonitor.com/russia-elbowing-the-u-s-out-of-the-afghan-political-process/
https://www.geopoliticalmonitor.com/russia-elbowing-the-u-s-out-of-the-afghan-political-process/
https://www.geopoliticalmonitor.com/russia-elbowing-the-u-s-out-of-the-afghan-political-process/
https://www.geopoliticalmonitor.com/russia-elbowing-the-u-s-out-of-the-afghan-political-process/


ځله لوړ شوی دی، او روسیه یې سرت  ۱۹کال کې  ز۲۰۱۲کال په پرتله په  ز۲۰۰۱په افغانستان کې د نشه يي توکو  تولید د 

افغانستان مارکېټ دی. د روسیې شاوخوا شپږ سلنه  وګړي پر نشه يي توکو روږدي دي  او د یادو نشه يي توکو اساس تر ډېره  له 

 .29څخه دی

 پنځم؛ د امریکا څنډې ته کول او خپل نرم ځواک زیاتول

له طالبانو څخه د روسیې مالتړ کوالی يش د افغانستان راتلونکي لپاره بېالبېلې پایلې ولري، لکه د مرکزي حکومت کمزوري 

د کړي. همدارنګه روسیه هڅه کوي، مالتړي حکومت قدرت هم محدو د کول، چې په دې رسه به په کابل کې د متحدو ایالتونو 

د افغان شخړې د حل په موخه د امریکا متحده ایالتونه څنډې ته کړي. د طالبانو له وسله والې ډلې رسه د روسیې خربې به د 

روسیه په دوامداره توګه له طالبانو رسه  هیسې،راډسمرب د کال  ز۲۰۱۶روسیې رول د یو منځګړي په توګه هم پیاوړی کړي. د 

 .30پر مخ وړي، ترڅو په افغانستان کې روان بحران ته د پای ټکی کېږدي ېخرب 

 د افغان سولې پروسې ارزونه مسکود 

کال په ډسمرب کې د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه ناسته  ز۲۰۱۶ته د افغان طالبانو له رابللو وړاندې، روسیې د  مسکو

وښودل شو، چې روسیه غواړي افغان حکومت څنډې ته کړي او دغه  غربګونند حکومت چارواکو له خوا تو  افغان دپيل کړه. خو 

مسایلو کې هم السوهنې کوي. د افغان حکومت د توند غربګون او نیوکو له کبله روسیې یو ځل بیا د  وېکورنراز د افغانستان په 

ي هم راوغوښتل او پر افغان سولې یې کې د شپږو هېوادونو د استازو په شمول د افغان حکومت استاز  ۍفربور کال په  ز۲۰۱۷

ته غېږ  ژۍېسرتاتټینګار وکړ. له یادې ناستې داسې په ډاګه کېږي، چې روسیه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د موازنې 

ناستې دوه میاشتې وروسته،  ېد.له  31پرانېستې او هڅه کوي له دې الرې د شخړې په حل کولو کې خپل اغېز پراخ کړي

په دغه  مسکوهېوادونو یوه بله ناسته هم چمتو کړه. د  ۱۱په میاشت کې د افغانستان په تړاو د  لېاپرکال د  ز۲۰۱۷روسیې د 

له لوري  مسکوهېوادونو ګډون )د منځنۍ اسیا هېوادونو، ایران، هندوستان او افغانستان( په ډاګه کوي، چې د  ۱۱پروسه کې د 

 .32ملګرو له لوري په رسمیت پېژندل شوې وېیز سیمهاغېزه لري او د  ځانګړې ژيېسرتاتله طالبانو رسه د همکارۍ 

یتي کې د افغان سیايس ګروپونو ترمنځ د خربو اترو زمینه هم برابره کړه، ترڅو د افغانستان امن مسکودغه راز، وروسته روسیې په 

 :وې موخېه اسايس غونډې د روسیې دو  ېداو سیايس وضعیت په اړه یوې ځانګړې اجامع ته رسه ورسېږي. له 

دا چې امریکا او طالبان د خربو په جریان کې دي او روسیه په مسکو کې افغان سیايس ګروپونه د خربو لپاره راغواړي،  –لومړی 

داسې په ډاګه کوي، چې روسیه د امریکا له وتلو وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه لري او روسیه باوري ده، چې له 

                                                           
29Richard Ghiasy, the Evolution of Russian Geopolitical Interests in Afghanistan: from Opportunity to Liability, 22 
March 2017. Access date: 24 June 2019. Online access: https://www.bishkekproject.com/memos/13 
30Shaikh Muhammad Bilal, Russia Elbowing the U.S. Out of the Afghan Political Process? June 29, 2018. Access 
date: 6/6/2019. Online access: https://www.geopoliticalmonitor.com/russia-elbowing-the-u-s-out-of-the-
afghan-political-process/ 
31Samuel Ramani, Russia’s falling out with Kabul, The Diplomat, June 06, 2019. Access date: 18/6/2019. Online 
access: https://thediplomat.com/2019/06/russias-falling-out-with-kabul/ 
32Shaikh Muhammad Bilal, Russia Elbowing the U.S. Out of the Afghan Political Process? June 29, 2018. Access 
date: 6/6/2019. Online access: https://www.geopoliticalmonitor.com/russia-elbowing-the-u-s-out-of-the-
afghan-political-process/ 

https://www.bishkekproject.com/memos/13
https://www.geopoliticalmonitor.com/russia-elbowing-the-u-s-out-of-the-afghan-political-process/
https://www.geopoliticalmonitor.com/russia-elbowing-the-u-s-out-of-the-afghan-political-process/
https://thediplomat.com/2019/06/russias-falling-out-with-kabul/
https://www.geopoliticalmonitor.com/russia-elbowing-the-u-s-out-of-the-afghan-political-process/
https://www.geopoliticalmonitor.com/russia-elbowing-the-u-s-out-of-the-afghan-political-process/


ه له خربو پرته سوله ناشونې ده، نو ځکه روسیه په لومړي ګام کې طالبان په افغانستان کې د یو پیاوړي سیايس طالبانو رس 

 لوبغاړي په توګه پېژين، ترڅو په راتلونکي کې په افغان سوله کې رغنده رول ولوبوي.

لی يش. نو سوله هغه مهال په افغانستان په چټکۍ رسه له افغانستان څخه د امریکايي ځواکونو وتل، هېواد ته خطر اړو  –دویم 

يش، کله چې د افغانستان د راتلونکي په تړاو واک په خپله د افغانانو په السونو کې وي. له دې الرې نه یوازې دا  یراتال کې 

اړه په  دی؛ نو روسان پر دې باوري دي، چې د افغانستان په یشونچې د افغانستان بلکې د ګاونډیو هېوادونو لپاره هم ثبات 

 .33لري موخهروسیه کې د داسې مجلسونو جوړول یوازې او یوازې همدا 

ځینې لیکواالن ادعا کوي، چې د افغانستان شخړې په حل کولو کې کېدای يش دا هم مرسته وکړي، چې امریکا دې په خپله 

د امریکا اوسنۍ هڅې د منځګړي په  کړنالره کې بدلون راويل. په افغانستان کې له طالبانو رسه د سولې په موخه یپلوماتیکهډ

توګه مترکز کوي. لیکواالن وړاندیز کوي، د سولې په موخه ګټوره کړنالره به دا وي، چې امریکا دې د افغانستان د سولې په 

کې لوبغاړي لکه روسیه، هند، اروپايي اتحادیه ښکېل کړي، ترڅو د هېواد په راتلونکي  ېیزسیمهمسله کې شپږ ګاونډیان او نور 

 .34رول ولري

 یزیاتېدونکد روسیې حکومت د افغان سولې په موخه ګام په ګام خپله ډېپلوماتیکه ښکېلتیا پر مخ وړي، ترڅو پر طالبانو د خپل 

په بل اړخ کې مسکو ته د طالبانو د تګ او ګډون هدف  .35نفوذ او له متاسونو په ګټې اخیستنې رسه د سولې پروسه مخ ته یويس

واشنګټن ته په ډاګه کړي، چې که امریکا د  څو، چې د سولې په خربو کې دې ګډون وکړي، بلکې دا هم و، ووهم یوازې دا نه 

سولې خربو ته چمتو نه وي، نو طالبان نور غوراوي هم لري، چې هغه روسیه ده، ترڅو له دې الرې سیايس او پوځي مالتړ ترالسه 

 .36کړي

 پایله

ل ناامنۍ وېره لري. په افغانستان کې لوېدیځ او روسیه په ځانګړي ډو -له روان وضعیت روسان تر ډېره بریده په افغانستان کې

 مسایلو لکه اوکراین او سوریې له امله قرباين کېږي. وېیز سیمهمشرتکې ګټې لري، خو همکاري بیا د یو شمېر نورو 

کې د سولې په پروسه کې  وېوروسته دې کې د مسکو او کابل په اړیکو کې اندېښنې په زیاتېدو دي. دا چې پ وېوروستپه دې 

کړي او د سولې په پروسه کې یې د حکومت له استازو  ږدېېته ران ځانسیايس څېرې   سیونېاپوز روسیې د افغان حکومت د 

 پرته طالبان ښکېل کړي دي، نو دا به په راتلونکي کې د کابل او مسکو اړیکې نورې هم سړې کړي.

ولسمرش غني په  دوره کې له سعودي عربستان، چین او د سیمې له یو شمېر نورو هېوادونو  له همدې ځایه په هغه کچه چې د

 وېوروسترسه اړیکې پراخې شوې، د سیمې له سرت قدرت روسیې رسه هومره پراخې نه شوې، په ځانګړي ډول کله چې په دې 
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کنفرانسونه راوبلل، چې تر  ېیزسیمهیو شمېر د افغان سولې په موخه په مسکو کې او کوربه توب مرشتابه  هخپلکې روسیې په 

 ډېره بریده د افغان دولت په ناخوښۍ متام شول.

په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه تررسه شوې غونډې که څه هم تر دې دمه کومه ځانګړې پایله نه ده لرلې، خو روسیه 

نو توګه ځان راڅرګند کړي. له بل لوري یاد کنفرانسونه د طالبایو ځل بیا غواړي په افغانستان کې د یو مهم یا سرت لوبغاړي په 

لپاره هم ګټور متامېږي، ځکه د لومړي ځل لپاره د دوی استازو په داسې ناستو کې ګډون وکړ، چې د ملګرو ملتونو د امنیت 

 ري تنظیم شوي وو.یعنې روسیې له لو -شورا د دایمي غړي

څه کوي فعال رول ولوبوي چېرته چې د سیمې او نړۍ د زبرځواکو هېوادونو ګټې روسیه د افغانستان د سولې په پروسه کې ه

، ځکه امریکا په یکېدال  بریايلنغښتې دي. په افغانستان کې د روسیې د سولې هڅې له امریکا رسه له ملګرتیا پرته نشې 

م پر دې پوهېږي، چې د روسیې د افغانستان کې پوځي شتون لري او د موجوده حکومت مالتړ هم کوي. د طالبانو مرشتابه ه

خربې  مخامخسولې هڅې د امریکا له ګډون پرته بریالۍ نه ښکاري، نو ځکه طالبان هم چمتو دي له امریکایانو رسه د سولې 

 پر مخ بوځي.

ه د روسیې مداخلې ته زمینه چمتو کېږي، ځکه بې ثبات ومرههپه هره اندازه چې د افغانستان ثبات له خطر رسه مخ کېږي، 

افغانستان د روسیې ګټو ته خطر دی، نو دا چې په باثباته افغانستان کې د روسیې په ګډون د ګاونډیو او سیمې ټولو هېوادونو 

 ګټې خوندي يش، باید افغان سوله د یوې ځانګړې اجامع له الرې تررسه يش.

 وړاندیزونه

ید هڅه وکړي، چې د روسیې په ګډون د سیمې له روسیه د سیمې سرت سیايس، پوځي او اقتصادي قدرت دی، افغان دولت با

ټولو هېوادونو رسه په موازي ډول دوه اړخیزې او څو اړخیزې اړیکې پراخې کړي. د روسیې په ګډون د سیمې ټول هېوادونه باید 

فغان د افغانستان ګټې په پام کې ونیيس او د افغانستان سیايس ثبات او اقتصادي پرمختګ خپل ګډ مسولیت وګڼي او د ا

 ه په مستقیم ډول په اړیکه کې يش.سولې په تړاو په هره موضوع کې باید له افغان دولت رس 


